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System wizualizacjiasix

HMI + SCADA + MES

asix jest programowym pakietem projektowania i realizacji
przemysłowych systemów IT dla przedsi´biorstw, procesów,
linii technologicznych, maszyn i urzàdzeƒ, zapewniajàcym
bogatà funkcjonalnoÊç, jakiej oczekuje si´ od systemów
HMI / SCADA / MES. Poza standardowà wizualizacjà i stero-
waniem, realizuje efektywnà archiwizacj´ danych, raportowanie
i sporzàdzanie graficznych trendów, zarzàdzanie alarmami,
recepturowanie, wizualizacj´ w Internecie, wieloj´zycznoÊç,
monitorowanie i Êledzenie produkcji. To wszystko dost´pne
w ramach licencji skalowalnych do wielkoÊci obiektu.

Ponad 4000 u˝ytkowanych licencji to imponujàca baza, która
potwierdza jak mocny jestasix zastosowany z powodzeniem
w bardzo wielu wymagajàcych dziedzinach, m.in.:

j energetyce i ciepłownictwie,
j przemyÊle spo˝ywczym (mleczarstwo, przemysł mi´sny,
cukierniczy),

j przemyÊle chemicznym i maszynowym,
j koksownictwie,
j obiektach gospodarki komunalnej,
j budynkach inteligentnych,
j systemach telemetrycznych,
j przemyÊle motoryzacyjnym,
j przemyÊle metalurgicznym.

t o t r z y o b l i c z a asixa, d z i ´ k i k t ó r y m „ w i e s z i w i d z i s z w i ´ c e j . . . ”
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asix – kuszàca propozycja!
Mo˝na zaryzykowaç stwierdzenie, ˝e ka˝dy smakosz spróbował
kiedyÊ kuchni chiƒskiej. Kuszony obiegowymi opiniami o niej,
zachwytami wygłaszanymi przez znajomych, choç nie wiedział
o niej zbyt wiele. Ka˝dy, ciekawy nowych doznaƒ, musiał jednak
pozytywnie odpowiedzieç na pytanie: „dlaczego nie spróbo-
waç?”. Liczymy, ˝e ten opis – rodzaj karty daƒ – ułatwi podj´cie
podobnego kroku w odniesieniu do systemu asix. JesteÊmy
przekonani, ˝e, podobnie jak w przypadku kuchni chiƒskiej, nie
zawiedziemy tych, którzy zdecydujà si´ zamówiç i zastosowaç
systemasix, bez wzgl´du na to, czy b´dà projektantami, czy
te˝ tylko u˝ytkownikami konkretnej aplikacji.

¬ Cena
Co prawda cena nie powinna byç głównym kryterium wyboru
takiego produktu jak pakiet SCADA, ale nie mo˝na zaprzeczyç,
˝e jest istotnà przesłankà ka˝dej decyzji inwestycyjnej.
Konkurencyjne ceny pakietu asix nie sà ˝adnà sztuczkà
marketingowà – to naturalna konsekwencja faktu, ˝e mamy
do czynienia z polskim produktem, którego cena na rodzimym
rynku zawsze b´dzie atrakcyjniejsza w stosunku do wytworów
zagranicznych producentów.

¬ SkalowalnoÊç
Pakiet mo˝na „skroiç” do własnych potrzeb co do wielkoÊci
aplikacji i realizowanych funkcji (od lokalnych stacji operator-
skich dla kilkunastu punktów pomiarowych do bardzo
zło˝onych, wielostanowiskowych systemów z wieloma tysiàca-
mi zmiennych, pozwalajàcych obsłu˝yç całe przedsi´biorstwo
produkcyjne w jednym zintegrowanym Êrodowisku, z udost´p-
nianiem danych przez internet etc). Dost´pne sà pakiety
dla 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 4096 zmiennych lub praktycznie
bez ograniczeƒ na liczb´ zmiennych (limit: 232 zmiennych). Co
wi´cej – rozbudowa w przyszłoÊci tak o liczb´ zmiennych jak
i rozszerzenie funkcjonalnoÊci nie wià˝e si´ z ukrytym kosztem
– bowiem to tylko ró˝nica w cenie licencji właÊciwej dla starego
i nowego zakresu fukcjonalnoÊci!

¬ Bogaty wachlarz funkcji w standardzie
Sà producenci samochodów, którzy sprzedajà swoje wehikuły
za niewielkie pieniàdze. Pozornie. JeÊli chcemy kupiç konkretne
auto, to okazuje si´, ˝e trzeba dopłaciç niemal za wszystko
prócz silnika i hamulców! Z pakietem asix jest inaczej
– w cenie dostaje si´ wi´cej ni˝ w wi´kszoÊci innych pakietów,
jak choçby: recepturowanie, archiwizacj´ zdarzeniowà w bazie
danych, stanowiàcà klucz do Êledzenia produkcji, auto-
matyczne uzupełnianie braków w archiwum danych oraz
dzienniku alarmów, spowodowanych awarià komputera lub
łàczy komunikacyjnych (jeÊli sà dost´pne rezerwowe êródła
tych danych), Êrodowisko do swobodnego projektowania
i generowania raportów, wyrafinowane narz´dzie do tworzenia
trendów, serwery OPC/OLE/. NET udost´pniajàce dane innym
programom Êrodowiska Windows.
W ka˝dà licencj´ jest te˝ wbudowane narz´dzie do projekto-
wania aplikacji! Co wi´cej: nie przerywajàc pobierania danych
ze sterowników, archiwizacji danych i rozpoznawania alarmów

mo˝na zmieniç tryb pracy aplikacji na projektowy i wprowadziç
niezb´dne zmiany do projektu, po czym przywróciç tryb apli-
kacyjny. Dodatkowe moduły sà nieliczne, a ich cena jest te˝
umiarkowana.

¬ JakoÊç i adekwatnoÊç do potrzeb
Gwarancjà jakoÊci prezentowanego oprogramowania jest
wysoko wykwalifikowana kadra programistów firmy Askom
pracujàca „biurko w biurko” z kolegami, którzy na bazieasix
projektujà i wdra˝ajà systemy komputerowego nadzoru i stero-
wania. Tak bliski zwiàzek z praktykami majàcymi na co dzieƒ
kontakt z wymaganiami u˝ytkowników koƒcowych, a jedno-
czeÊnie zgłaszajàcymi własne pomysły podnoszàce ergonomi´
i wydajnoÊç projektowania aplikacji, jest najlepszym motorem
ciàgłego doskonalenia oprogramowania i dostarczania pro-
duktu, który zaspokaja realne, a nie wyimaginowane potrzeby.

¬ Pomoc i wsparcie techniczne
– zapewniamy spokojny sen

OczywiÊcie, ˝e zdarzajà si´ czasem bł´dy w oprogramowaniu
– to rzecz nieunikniona. Jednak ÊwiadomoÊç, ˝e w siedzibie
ASKOM-u sà fachowcy, którzy bez zb´dnej zwłoki naprawià
usterk´ i bezpłatnie udost´pnià poprawione oprogramowanie,
pozwala na spokojny sen ka˝dego projektanta aplikacji i tego,
który zadecydował o zakupie tego pakietu.
JeÊli jednak spokojny sen nie chce nadejÊç, to mo˝e tu pomóc
informacja o najlepszym (taki stawiamy sobie cel) wsparciu
technicznym na naszym rynku! Pomoc i wsparcie za poÊred-
nictwem poczty elektronicznej lub przez telefon działa szybko
i kompetentnie. W szczególnych przypadkach nie nale˝y si´
wahaç – telefon komórkowy wsparcia technicznego zostanie
odebrany nawet w Êrodku nocy!
To wsparcie techniczne oraz dokumentacja pakietu sprawiajà,
˝e nawet niedoÊwiadczony projektant zbuduje z powodzeniem
własnà aplikacj´. Mo˝e do tego wykorzystaç dołàczonà
do pakietu przykładowà realizacj´ Fabryka i kopiowaç z niej
gotowe rozwiàzania. JeÊli jednak projektant nie b´dzie czuł si´
pewnie na gruncie pakietu asix, to ASKOM zapewnia szko-
lenie, które ułatwi wejÊcie w Êwiat jego SCADA.

¬ ŁatwoÊç eksploatacji
Odr´bnà stronà aplikacji, poza kwestià procesu projektowania,
jest jej eksploatacja. Bogaty wachlarz obiektów, mo˝liwoÊç
uzyskania podobnego efektu na wiele sposobów powoduje, ˝e
stworzenie ergonomicznej, przyjaznej, łatwej w u˝yciu przez
operatora aplikacji nie jest zadaniem trudnym do spełnienia.
Nawet te elementy aplikacji, których modyfikacj´ i dostosowa-
nie do własnych potrzeb przekazujemy w r´ce operatorów sà
tak skonstruowane, by łatwo je było opanowaç ka˝demu
u˝ytkownikowi.

¬ Zysk
Podsumowujàc powy˝sze rozwa˝ania mo˝emy zapewniç, ˝e
asix to najlepszy wybór – Êwietny produkt, spokojny sen
i zysk, bo nie ponosi si´ zb´dnych kosztów.
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asix – system wizualizacji
o wielu obliczach

System SCADAasix istnieje ju˝ od wielu lat na rynku. Wcià˝
unowoczeÊniany, wcià˝ rozbudowywany i wzbogacany o nowe
funkcje i mo˝liwoÊci zastosowaƒ stanowi wyrafinowane opro-
gramowanie do nadzoru i sterowania instalacjami o ró˝nym
stopniu skomplikowania i wielkoÊci. Ten stały rozwój powoduje,
˝e dziÊ mo˝na mówiç o kilku obliczach pakietu asix,
w zale˝noÊci od miejsca jego zastosowania w wielowarstwowej
strukturze systemów nadzoru produkcji.

Trawestujàc znane powiedzenie mo˝na stwierdziç, ˝e „sposób
widzenia asixa zale˝y od miejsca siedzenia” jego u˝ytko-
wnika. System ten pozwala bowiem budowaç aplikacje dla:
• bezpoÊredniego sterowania technologià (oblicze
OPERATOR), ze wszystkimi potrzebnymi ku temu narz´-
dziami i funkcjami,

• nadzoru procesu (oblicze NADZÓR), udost´pniajàce, poza
tym wszystkim, czym dysponuje operator, narz´dzia do ana-
lizy danych, tworzenia dokumentacji papierowej przebiegów,
analizy alarmów, raportowania i opracowania statystyk,

• personelu zarzàdzania produkcjà (oblicze MENED˚ER),
zbierajàce w sposób syntetyczny informacje z wielu w´złów
technologicznych, dla raportowania danych zbiorczych
i statystycznych oraz przygotowania danych dla systemów
zarzàdzania produkcjà.

Czwarte oblicze (oblicze PROJEKTANT) nie jest zwiàzane
z ˝adnym szczególnym typem u˝ytkownika, a odpowiada temu,
co asix oferuje dla projektanta i konserwatora aplikacji. To
oblicze te˝ ewoluuje i zmienia si´ tak, by ułatwiç i przyspieszyç
wykonanie projektu.

Te wszystkie poziomy aplikacji współpracujà ze sobà harmo-
nijnie, wymieniajàc dane êródłowe zbierane z procesu
produkcyjnego i rejestrowane w systemie. Współpraca w jedno-
litym Êrodowisku aplikacji asix zapewnia łatwy dost´p
do danych adekwatnych dla ka˝dego poziomu zarzàdzania
produkcjà: od operatora do mened˝era.
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asix na stacjach operatorskich
– oblicze OPERATOR

FunkcjonalnoÊç tego poziomu to:
� wizualizacja informacji o procesie,
� wydajna archiwizacja danych,
� alarmowanie o stanach wymagajàcych interwencji operatora,
� receptury,
� archiwizacja wybiórcza (zdarzeniowa) danych,
� raporty ruchowe,
� precyzyjna kontrola uprawnieƒ,

� walidacja aplikacji,
� aplikacje wieloj´zyczne,
� redundancja kanałów zbierania danych,
� instalacje wielomonitorowe.

Aktualne pomiary wielkoÊci analogowych mogà byç przedstawione
w postaci liczbowej czy te˝ w postaci słupków (barów). Dla przyzwy-
czajonych do okràgłych mierników wskazówkowych te˝ istnieje
odpowiedni obiekt wizualizacyjny. We wszystkich przypadkach
indykacja stanów alarmowych (przekroczeƒ wartoÊci ograniczeƒ
technologicznych) jest tylko kwestià prostej parametryzacji – obiekty
sà do tego przygotowane. Zazwyczaj w aplikacjach stosuje si´ stacyjki
pomiarów, czyli małe okna z syntetycznà informacjà o bie˝àcym stanie
pomiaru, wartoÊciami limitów technologicznych (z mo˝liwoÊcià ich
zmiany), wykresem historii zmian; tak wi´c pomiary mogà byç
zaprezentowane w ró˝nej postaci i w wielu miejscach aplikacji.

Aplikacja to nie tylko pomiary analogowe, to równie˝ sygnały binarne
do odzwierciedlania stanu urzàdzeƒ i sterowania nimi. I one mogà byç
rejestrowane, a póêniej przeglàdane i analizowane przez operatora.
Sygnały binarne to np. informacje o nap´dach, stanie załàczenia,

otwarcia, gotowoÊci. Ekonomiczna transmisja danych dwustanowych,
uło˝onych w słowa 16- lub 32-bitowe, wizualizacja stanu urzàdzeƒ
za pomocà ró˝norodnych obiektów dyskretnych, wykorzystujàcych
graficzne elementy „obrazkowe”, sterowanie pojedynczymi bitami
składajà si´ na obraz tego, co asix na bie˝àco mo˝e uczyniç
z sygnałami binarnymi, najcz´Êciej zebranymi w logicznà całoÊç
w postaci tzw. stacyjek nap´dów. Akcja operatora polegajàca
na wprowadzeniu wartoÊci w polu sterowania stacyjki czy np.
wyselekcjonowaniu okreÊlonego pola (przycisku) powoduje wysłanie
wartoÊci (komendy) do sterownika, wprost lub po dodatkowym
potwierdzeniu.

Bogata paleta obiektów wizualizacyjnych systemu asix pozwala
na konstrukcj´ przejrzystej i funkcjonalnej aplikacji, wyposa˝onej
w ergonomiczne formy prezentacji danych.

o Pomiary analogowe i sygnały binarne

Podstawowe zastosowanie asixa, to oczywiÊcie aplikacje najni˝-
szego poziomu, czyli poziomu stacji operatorskiej do bezpoÊredniego
nadzoru i sterowania procesu. To okreÊlenie „podstawowe” wynika
stàd, ˝e to właÊnie w tym miejscu dane pomiarowe sà odbierane ze
sterowników programowalnych, liczników i innych êródeł danych
o procesie. Stàd sà wysyłane do sterowników rozkazy załàczania
i wyłàczania nap´dów, tu zbierane sà archiwa przebiegu zmian
wielkoÊci analogowych i dwustanowych, tu rejestrowany jest dziennik
alarmów. Innymi słowy, aplikacja operatora to gleba, z której system
nadzoru i zarzàdzania produkcjà czerpie soki, jakimi sà dane.

Oblicze OPERATOR to ró˝no-
rodnoÊç metod przedstawiania
informacji o procesie za pomocà obiektów wizualizacyjnych przedsta-
wiajàcych aktualne wartoÊci pomiarowe wielkoÊci analogowych,
sygnałów dwustanowych. Informacje o stanie procesu technologicz-
nego wyÊwietlane sà w oknach ró˝nego rodzaju – schematach
synoptycznych, stacyjkach pomiarów, stacyjkach nap´dów, oknach
aktywnych alarmów, oknach raportów.



asix6 S Y S T E M W I Z U A L I Z A C J I 7

Przyjazny system wizualizacji powinien umo˝liwiaç łatwe dostosowanie
przez operatora sposobu prezentacji informacji o przebiegu procesu
do indywidualnych upodobaƒ lub zale˝nie od aktualnej sytuacji
w procesie. Szczególne miejsce wÊród obiektów wizualizacyjnych
zajmuje obiekt Tabela, który słu˝y do przeglàdania w postaci tabela-
rycznej aktualnych wartoÊci zmiennych procesowych swobodnie
dobieranych (on-line) przez operatora lub pogrupowanych w zestawy
predefiniowane przez projektanta aplikacji. Raz zdefiniowany obiekt
TABELA mo˝e byç wykorzystywany do wyÊwietlania dowolnego

zestawu zmiennych – w tym: wszystkich atrybutów zmiennych (np. naz-
wa, opis, jednostka lub innych, równie˝ tych swobodnie zdefiniowanych
przez projektanta) i ich bie˝àcych wartoÊci, dynamicznie dopasowujàc
przy tym liczb´ wyÊwietlanych wierszy do listy zmiennych wyÊwiet-
lanego zestawu. Zmienne statusowe nap´dów mogà byç w tabeli
pokazane nie w postaci wartoÊci liczbowych, lecz jako teksty
odpowiadajàce poszczególnym stanom nap´dów, na przykład Załà-
czony, Wyłàczony, Auto. W sposób oczywisty poprawia to czytelnoÊç
informacji i zmniejsza mo˝liwoÊç pomyłki.

o Swobodnie definiowana interaktywna TABELA pomiarów

Szczególnie wa˝nym narz´dziem asixa jest moduł archiwizacji
(Aspad), który w wydajny sposób gromadzi dane przebiegów
analogowych i binarnych. PojemnoÊç archiwum dost´pnego on-line
na komputerze operatora lub
dyspozytora procesu jest
ograniczona jedynie wielkoÊcià
dysku komputera. Dane modułu
Aspad sà podstawà do prezentacji
wykresów pomiarów bezpoÊrednio
na schematach technologicznych.
Operator mo˝e takie wykresy do-
stosowywaç do swoich potrzeb,
zmieniajàc widoczny horyzont
czasowy danych, przesuwajàc si´
w historii w kierunkach przód i w tył,
powi´kszajàc wykres czy te˝
odczytujàc wartoÊci z ˝àdanej chwili
z przeszłoÊci. Mo˝e równie˝
nało˝yç na bie˝àcy przebieg
krzywà wzorcowà oraz zleciç
aplikacji odczyt kolejnych nastaw
z tej krzywej i wysłanie ich
do sterownika tak, by w sposób
precyzyjny zrealizowaç zadany pro-
gram zmian wielkoÊci sterowanej.

o Wykresy – krzywe danych archiwalnych
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Raportowanie przebiegu procesów i produkcji jest wymogiem sta-
wianym przed ka˝dym systemem nadzoru komputerowego. Zazwyczaj
repertuar raportów ruchowych jest ograniczany do tabelarycznych
zestawieƒ wartoÊci Êrednich, chwilowych lub wybranych agregatów.
Wbudowany Raporter dysponuje paletà predefiniowanych wzorców
raportów, niezwiàzanych z konkretnym momentem czasu. To operator,
ze specjalnego okienka z listà szablonów raportów, identyfikowanych
według jasnego opisu, wybiera konkretny raport i startowà chwil´
obliczeƒ. Reszta dzieje si´ błyskawicznie i w rezultacie obliczeƒ
otrzymuje si´ tekst raportu, gotowy do wydruku lub przeglàdania
na ekranie. Raporty mogà byç te˝ obliczane automatycznie, bez ˝adnej

akcji operatora, według zało˝onego harmonogramu czasowego lub
w odpowiedzi na sygnał ze sterownika lub te˝ po wystàpieniu alarmu
post mortem.
W szczególnym przypadku wyliczany raport mo˝e byç obiektem
ulokowanym w oknie wizualizacji stanu procesu ilustrujàc jego przebieg
np. wskaêniki jakoÊciowe prowadzenia procesu, bie˝àce zliczanie
wielkoÊci produkcji, charakterystyki eksploatacyjne nap´dów, bie˝àce
zu˝ycie materiałów i energii, raport post mortem.
Wykorzystujàc otwartoÊç systemu asix mo˝liwe jest równie˝
tworzenie raportów za pomocà narz´dzi zewn´trznych, np. arkusza
MS Excel.

o Raporty ruchowe

W standardowym pakiecieasix dostarczany jest serwer bazy danych
MS SQL Serwer 2008 Express i specjalizowane narz´dzie obsługi bazy
danych – AsBase – które pozwala na łatwe aplikowanie receptur, tak
w trybie r´cznym, jak i automatycznym. Receptury sà obsługiwane
w aplikacji z u˝yciem standardowych obiektów wizualizacyjnych, co
sprawia, ˝e operator nie musi uczyç si´ nowych metod sterowania ani
skomplikowanego interfejsu narz´dzi bazodanowych – wszystko dla
niego jest tak proste, jak na przykład sterowanie zwykłymi nap´dami
– równie˝ tworzenie i modyfikowanie receptur (jeÊli projektant zapewnił
takà mo˝liwoÊç).

Poza obsługà receptur AsBase oferuje usług´ rejestracji w trybie
r´cznym lub automatycznym predefiniowanych rekordów danych,
zawierajàcych wybrane parametry procesu technologicznego i zwià-
zane z konkretnym wyrobem lub partià przez unikatowy identyfikator.
Umo˝liwia to realizacj´ funkcji Êledzenia przepływu produkcji i two-
rzenie dokumentacji produkcyjnej pojedynczych produktów lub ich
partii. Taka historia produktu cz´sto jest wymagana ze wzgl´dów
formalnych dla zapewnienia identyfikowalnoÊci produktów i ich jakoÊci,
a tak˝e jest cz´sto podstawà analizy na poziomie zarzàdzania
produkcjà.

o Receptury i archiwizacja wybiórcza (zdarzeniowa) danych
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System alarmów jest niezb´dnym elementem aplikacji SCADA i nie
mogło go zabraknàç wasixie. Aby zapewniç sprawne alarmowanie
operatora o zaistniałych sytuacjach niebezpiecznych bàdê niepra-
widłowych, w asixie wprowadzono mo˝liwoÊç rozpoznawania
alarmów na kilka sposobów, które nazywa si´ strategiami. Zastoso-
wanie odpowiedniej dla danej aplikacji strategii gwarantuje rzetelnoÊç
informacji o alarmach i wydarzeniach. Historia alarmów jest ograni-
czona jedynie wielkoÊcià dysku; dzienniki alarmów sà przechowywane
w organizacji jednodniowych plików archiwalnych. Korzystajàc z tych
danych aplikacja pozwala na wyÊwietlenie listy alarmów w specja-
lizowanych oknach alarmów bie˝àcych i historycznych (czyli ju˝
zakoƒczonych). Operator wyposa˝ony jest w palet´ narz´dzi
pozwalajàcych na szybkà filtracj´ listy według ró˝nych kryteriów (czasu,
tekstu, statusu, typu, numeru). Mo˝liwe jest równie˝ drukowanie
alarmów z zachowaniem ustawionych kryteriów, co ułatwia szybkà
analiz´ stanów nienormalnych pracy obiektu.

W pracy sieciowej – w przypadku wielu stanowisk operatorskich
– system alarmów charakteryzuje si´ dodatkowo cechami:
• synchronicznà obsługà alarmów na połàczonych stacjach
operatorskich;

• automatycznym uzupełnianiem archiwum alarmów podczas restartu
stanowiska;

• mo˝liwoÊcià przeglàdania alarmów z wielu instalacji – serwerów
– w tzw. trybie kontrolnym;

• mo˝liwoÊcià przeglàdania alarmów pochodzàcych z wielu odr´bnych
aplikacji na zasadzie dynamicznego przełàczania pomi´dzy nimi.

Dane o historii alarmów, zbierane na stacjach operatorskich, mogà byç
równie˝ udost´pniane aplikacjom na wy˝szym poziomie (Nadzór,
Mened˝er).

o System alarmów

STACJA OPERATORSKA STACJA OPERATORSKA

ZBIÓR ALARMÓW NR 1

STACJA OPERATORSKA STACJA OPERATORSKA

ZBIÓR ALARMÓW NR 2

W szczególnych przypadkach, gdy wymaga tego inwestor lub wymogi
formalne narzucajà taki obowiàzek, pakietasixmo˝e byç rozszerzo-
ny o moduł AsAudit – zaawansowane narz´dzie, którego podstawowym
zadaniem jest dostosowanie systemu do wymagaƒ stawianych przez
procedury walidacji systemów przeznaczonych do pracy w farmacji,

przemyÊle spo˝ywczym i motoryzacyjnym, zgodnie ze standardem
FDA 21 CFR Part 11. Operator ma wówczas ÊciÊle okreÊlone przywileje
i ograniczenia wykonywania czynnoÊci, które sà dodatkowo rejestro-
wane. Nie musi jednak si´ przejmowaç adekwatnoÊcià aplikacji
– walidacja gwarantuje, ˝e zawsze ma narz´dzie odpowiedniej jakoÊci.

o Walidacja aplikacji, rejestracja sterowaƒ i przydział uprawnieƒ

W przypadku realizacji aplikacji poza granicami Polski lub w zakładzie
nale˝àcym do niepolskiego kapitału zachodzi cz´sto koniecznoÊç
przygotowania aplikacji wieloj´zycznej. Co prawda asix w swojej
warstwie systemowej (okna systemowe) mo˝e wykorzystywaç jeden
z dwóch j´zyków (polski lub angielski), ale aplikacja mo˝e byç
przygotowana w maksymalnie pi´ciu j´zykach, przełàczanych on-line

(podczas pracy), w zale˝noÊci od j´zyka wybranego przez operatora.
Przełàczeniu podlegajà wszystkie teksty zdefiniowane przez projektanta
i przetłumaczone na etapie projektowania. Oznacza to, ˝e tak opisy
oraz teksty na ekranach, jak i teksty alarmów zmieniajà si´ na ˝àdanie
operatora.

o Aplikacje wieloj´zyczne
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Systemy o du˝ej liczbie zmiennych wymagajà zwi´kszonej liczby
ekranów do prezentacji obrazów informujàcych o stanie procesów.
Pakiet asix został wzbogacony o rozwiàzania wykorzystujàce stan-
dardowe mechanizmy systemów Windows do pracy wieloekranowej.
Za pomocà jednej klawiatury i myszki u˝ytkownik w intuicyjny sposób
obsługuje proces technologiczny prezentowany na wielu monitorach
tego samego stanowiska komputerowego. Rozwiàzania wielomoni-
torowe obni˝ajà jednoczeÊnie koszt systemu poprzez redukcj´ liczby
komputerów, liczby licencji na oprogramowanie i liczby procesorów
komunikacyjnych.

o Stacje wielomonitorowe

SERWER OPERATORSKI NR 1

STEROWNIK NR 1 STEROWNIK NR N

SERWER OPERATORSKI NR 2

SERWER OPERATORSKI NR 3

ETHERNET

2 x MAGISTRALA PROCESOWA

rezerwowy kanał komunikacji ze sterownikiem

rezerwowy kanał
komunikacji
ze sterownikiem

podstawowy kanał komunikacji
ze sterownikiem

rezerwowy kanał 
komunikacji 
ze sterownikiem

asix został zaprojektowany pod kàtem realizacji systemów
sterowania – stàd ogromny nacisk na stabilnoÊç pracy systemu, me-
chanizmy wewn´trznej kontroli poprawnoÊci działania poszczególnych
modułów oraz zapewnienie redundancji minimalizujàcej skutki awarii
sprz´towych. W szczególnoÊci jest standardowo przygotowany do
tworzenia struktur redundantnych w układzie nazywanym „goràcà
rezerwà”, kiedy dwa lub wi´cej stanowisk nadzoru komputerowego
łàczy si´ z obiektem poprzez odr´bne kanały komunikacyjne pro-
wadzàc niezale˝nie akwizycj´ i archiwizacj´ zmiennych procesowych
oraz własnà kopi´ na bie˝àco uzgadnianego dziennika zdarzeƒ
i alarmów.

Taki układ redundantnych stanowisk asixa po połàczeniu siecià
Ethernet staje si´ odporny na awarie obejmujàce:
• Uszkodzenie fizycznego kanału komunikacji z obiektem – stanowisko
z tym rodzajem dysfunkcji automatycznie przełàcza si´ na po-
zyskiwanie danych z redundantnej stacji poprzez sieç Ethernet i nadal
funkcjonujà równorz´dne stanowiska nadzoru

• Uszkodzenie stanowiska nadzoru – do czasu usuni´cia awarii proces
jest nadzorowany przez pozostałe stanowiska, a po przywróceniu
komputera do stanu sprawnoÊci nast´puje automatyczne uzupeł-
nienie (zsynchronizowanie) zawartoÊci jego archiwum danych oraz
dziennika zdarzeƒ i alarmów.

Tryb pracy z podwy˝szonà niezawodnoÊcià jest dostarczany jako
standardowa funkcjonalnoÊç z ka˝dà licencjà serwera sieciowego
asix. Nale˝y te˝ podkreÊliç, ˝e nie jest wymagane konfigurowanie
a priori par komputerów pracujàcych w rezerwie – po zaistnieniu
potrzeby przełàczenia si´ na kanał zapasowy stacja operatorska
automatycznie odnajdzie w swoim otoczeniu komputer, od którego
b´dzie pobieraç dane poprzez sieç. Fakt przełàczenia na kanał
zapasowy oraz przełàczenia na podstawowy kanał po jego naprawie
mogà byç sygnalizowane operatorowi alarmem.

o Aplikacje wielostanowiskowe – redundancja



asix6 S Y S T E M W I Z U A L I Z A C J I 11

W dzisiejszych systemach trudno znaleêç rejestratory papierowe
– zostały w wi´kszoÊci przypadków wyparte przez cyfrowà archiwizacj´
danych. Wasixie t´ funkcj´ spełnia moduł Aspad, którego archiwa
sà podstawà do wyÊwietlania wykresów wkomponowanych w ekrany
aplikacji operatora. Dla nadzoru to cz´sto zbyt słabe narz´dzie analizy
– tu potrzebne sà zestawienia dowolnie komponowanych grup
zmiennych w połàczeniu z historià sygnałów binarnych i/lub alarmów.

Narz´dziem pogł´bionej analizy danych archiwalnych jest moduł
AsTrend. Pozwala on na wyÊwietlanie, przeglàdanie i drukowanie
przebiegów czasowych wybranych zestawów zmiennych i słu˝y
do przygotowania swego rodzaju „raportów graficznych” pracy obiektu.
AsTrend mo˝e byç eksploatowany jako integralna cz´Êç systemu
wizualizacji lub samodzielny program, z dost´pem do archiwum
danych na komputerze lokalnym lub zdalnie poprzez sieç.

o Wykresy historii pomiarów analogowych i binarnych, krzywe na papierze

asix dla personelu nadzoru
– oblicze NADZÓR

FunkcjonalnoÊç tego poziomu to:
� AsTrend do analizy przebiegów archiwalnych i tworzenia raportów

graficznych,
� wielokrotne wykresy X-Y,
� zaawansowane raporty w AsRaport,
� AsAlarm do zaawansowanej analizy alarmów,
� zarzàdzanie systemem receptur,
� analiza rejestrów AsAudit,
� zdalne powiadamianie – AsAlert.
Z koniecznoÊci oblicze OPERATORmusi byç najobszerniejsze, bowiem
udost´pnia najwi´cej narz´dzi dost´pu do danych i ich podstawowej
analizy. Wszystkie te narz´dzia i funkcje sà oczywiÊcie dost´pne dla
wy˝szego poziomu – NADZÓR. Jednak tu pojawiajà si´ inne wyma-

gania i potrzeba wprowadzenia nowej funkcjonalnoÊci jest konieczna.
Inne sà bowiem oczekiwania u˝ytkowników nadzoru, dla których
aplikacja SCADA jest narz´dziem do analizy zachowania si´ procesu
(obiektu) post-factum, a nie jego sterowania bezpoÊredniego.
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Nowatorska metoda przeglàdania przebiegów
Moduł AsTrend umo˝liwia szybkie lokalizowanie interesujàcych
fragmentów przebiegów dzi´ki inteligentnej metodzie przeglàdania,
która komponuje przebiegi w oparciu o wartoÊci zagregowane,
wyliczane i archiwizowane przez specjalnie do tego celu przygotowany
moduł Agregator. Zastosowanie Agregatora pozwoliło na zoptymali-
zowanie mechanizmu rysowania wykresów o szerokim horyzoncie
czasowym. Wykresy rysowane sà z wartoÊci zagregowanych pobie-
ranych z archiwum serweraasixa, co znaczàco wpływa na szybkoÊç
i elastycznoÊç ich wyÊwietlania. AsTrend automatycznie sam dobiera
okres agregatu do horyzontu wyÊwietlanego wykresu. W efekcie
odrysowanie przykładowo przebiegu w horyzoncie 1 roku wartoÊci
analogowej zarejestrowanej w archiwum z rozdzielczoÊcià 1 sekundy
odbywa si´ na typowym sprz´cie w 2-3 sekundy bez utraty informacji
o charakterze zmiennoÊci tego przebiegu.

Szeroki asortyment prezentowanych typów danych
Du˝e mo˝liwoÊci w zakresie analizy informacji procesowych stwarza
ró˝norodnoÊç typów danych, które mogà byç prezentowane
w przebiegach czasowych. Poza wartoÊciami pomiarów analogowych
na wykresach mogà byç wyÊwietlane:
• stałe;
• stan nap´dów i technologii odczytany z zarchiwizowanych zmiennych
statusowych;

• zmienne wyliczane na podstawie wartoÊci innych – maksymalnie
dziewi´ciu – zmiennych;

• informacje o momentach zmiany stanów alarmów;
• dane odczytane z zewn´trznych êródeł (pliki *. csv, *. xls, bazy typu
MS SQL i Access);

przy czym poruszanie si´ „w czasie” bardzo ułatwia szeroki zestaw
predefiniowanych okresów wyÊwietlania danych typu: „poprzednia/na-
st´pna doba”, „poprzednia/nast´pna zmiana”, „poprzednia/nast´pna
godzina”, a szczególnie przydatne w czytelnej prezentacji sekwencji
faz realizacji procesów ma mo˝liwoÊç opisu osi Y tekstowymi wartoÊ-
ciami stanów (np.: sterylizacja, pasteryzacja, wypychanie produktu,
wypychanie awaryjne, mycie).

Wykresy dwuwymiarowe X-Y
AsTrend stwarza tak˝e mo˝liwoÊç prezentacji i analizy zale˝noÊci
pomi´dzy zmiennymi przy pomocy wykresów X-Y, b´dàcych wykresem
wielu zmiennych asixa w funkcji jednej zmiennej niezale˝nej.
Dodatkowo dla zmiennych zale˝nych mo˝na zadeklarowaç zakres
dozwolonych zmian przez dodanie wartoÊci minimum i maksimum
(równie˝ w funkcji zmiennej niezale˝nej!), co pozwala umiejscowiç
przebiegi badane w obszarze poprawnej pracy układu kontrolowanego.
Mo˝liwoÊç kreÊlenia wykresów wielu zmiennych zale˝nych w ukła-
dzie X-Y jest unikatowà cechà pakietu asix wÊród wszystkich
dost´pnych pakietów klasy SCADA! Pozwala w łatwy sposób tworzyç
dokumentacj´ badaƒ układu w funkcji pojedynczego sygnału wymu-
szajàcego.

Dowolne zestawianie przebiegów z ró˝nych okresów
Mo˝liwoÊci oferowane przez wykresy powinny uwzgl´dniaç realizacj´
porównaƒ przebiegów tych samych bàdê ró˝nych zmiennych
w ró˝nych okresach czasu. Efekt taki mo˝na uzyskaç w programie
AsTrend stosujàc dodatkowà oÊ czasu, załàczanà dla jednej ze
zmiennych, której przebieg jest porównywany z przebiegiem drugiej
zmiennej (mo˝liwe jest te˝ porównywanie przebiegów tej samej
zmiennej w dwóch ró˝nych okresach czasu).

Indywidualne skalowanie zakresów zmiennoÊci przebiegów
Analiza przebiegów ró˝nych wielkoÊci fizycznych na tym samym
wykresie jest ułatwiona w trybie „Wiele osi OY”, z mo˝liwoÊcià indy-
widualnego interaktywnego skalowania zakresu zmian wielkoÊci, dzi´ki
czemu przebiegi mo˝na swobodnie „rozsuwaç” wzgl´dem siebie,
ułatwiajàc ocen´ wzajemnych zale˝noÊci.

Wspomniane cechy uzupełniajà takie funkcje jak: intuicyjny kreator
trendów; linie odczytu wartoÊci; bogata legenda opisujàca parametry
przebiegów; operacje płynnego powi´kszania / pomniejszania
wybranego fragmentu przebiegu; wyÊwietlanie wartoÊci przebiegów
w postaci tablicy; eksport wartoÊci przebiegów do plików *.PDF,
*.BMP, *.TXT lub do arkusza kalkulacyjnego; odczyt danych z zew-
n´trznych êródeł; wyÊwietlanie opisów wartoÊci zmiennych jako etykiet
osi wartoÊci.

Poza standardowym, wbudowanym narz´dziem generowania raportów,
które zapewnia realizacj´ typowych raportów ruchowych, w pakiecie
asix w wersji 6 pojawiła si´ nowa mo˝liwoÊç – system raportowania
zintegrowany z usługami Reporting Services firmy Microsoft. Z punktu
widzenia u˝ytkownika oznacza to mo˝liwoÊç swobodnego konstruo-
wania raportów, ich modyfikowania, przeglàdania i wykonywania
w Êrodowisku asix. Na poziomie nadzoru u˝ytkownik jest nie tylko
postrzegany jako klient programu AsRaport (z raportami zaprojekto-
wanymi a priori), ale równie˝ twórca nowych raportów w zale˝noÊci
od swoich potrzeb. AsRaport z racji oparcia o Microsoft SQL
Server™ 2008 Reporting Services daje mo˝liwoÊç kreowania raportów
dostarczajàcych pogł´bionà analiz´ danych obiektowych, pozwalajà-
cych optymalizowaç parametry procesów, planowaç remonty etc.
Raporty mogà byç generowane automatycznie w oparciu o terminarz
czasowy lub na ˝yczenie, przy czym u˝ytkownik mo˝e okreÊliç
najdogodniejszy dla niego format publikacji wyników (PDF, DOC, XLS,
HTML, inne...). Je˝eli zachodzi taka koniecznoÊç, raport mo˝e byç
autoryzowany przez u˝ytkownika poziomu Nadzór przed oficjalnym
opublikowaniem dla ogółu adresatów. Z kolei w kontekÊcie ochrony
informacji istotne jest, ˝e mo˝na kontrolowaç uprawnienia u˝ytkownika
w dost´pie do poszczególnych rodzajów raportów.

o AsRaport – zaawansowane raporty



asix6 S Y S T E M W I Z U A L I Z A C J I 13

AsAlarm to całkowicie nowy program dostarczajàcy narz´dzi
do szczegółowej analizy informacji o alarmach generowanych przez
monitorowany obiekt oraz danych na temat pracy systemu alarmów.
Program jest zgodny z wytycznymi organizacji EEMUA (The Engine-
ering Equipment and Materials Users Association) nr 191. Pozwala on
prowadziç analiz´ systemu alarmów w dwóch płaszczyznach:
• Statycznej: oceny poprawnoÊci projektu struktury systemu alarmów
w konkretnej aplikacji;
program daje projektantowi systemu sterowania i nadzoru okreÊlone
miary pozwalajàce oceniç, czy system został zaprojektowany zgodnie
z praktykowanymi uniwersalnymi zasadami i uwzgl´dnia np. mo˝li-
woÊci percepcji operatora

• Dynamicznej: dogł´bnej analizy alarmów zarejestrowanych na obiek-
cie;
w tym zakresie AsAlarm stanowi podstawowe narz´dzie pracy dla
słu˝b kontroli eksploatacji i utrzymania ruchu, zarówno w aspekcie
analizy chronologii wystàpienia okreÊlonych zdarzeƒ, jak i statystycz-
nej analizy, pozwalajàcej okreÊliç trendy w zachowaniu obiektu.

Mo˝na tu okreÊliç:
• Rozkład wystàpieƒ zdarzeƒ (liczbowy, procentowy),
• Czas trwania zdarzeƒ,
• Âredni czas potwierdzenia,
• Liczb´ alarmów zakoƒczonych,
• Liczb´ alarmów potwierdzonych,
• Wykrycie zdarzeƒ wyst´pujàcych najcz´Êciej,
• Wykrycie zdarzeƒ trwajàcych najdłu˝ej.

Zarzàdzanie informacjami alarmowymi realizowane jest przy u˝yciu:
• tabeli zdarzeƒ historycznych,
• wykresów przebiegów wybranych zdarzeƒ alarmowych,
• cz´Êci analitycznej słu˝àcej wyliczaniu ró˝nego rodzaju statystyk.

W aplikacji zastosowano interfejs u˝ytkownika wzorowany na mode-
lu MDI (ang. Multi Document Interface), który umo˝liwia tworzenie wielu
zakładek w obr´bie głównego okna programu i tym samym znakomicie
ułatwia zarzàdzanie wieloma eksperymentami.

Program umo˝liwia tworzenie plików konfiguracyjnych, zawierajàcych
własne ustawienia u˝ytkownika. W ramach jednego pliku mo˝liwe jest
tworzenie wielu zakładek okna programu, z których ka˝da przechowuje
własny zestaw opcji filtrowania. Taki mechanizm umo˝liwia zawarcie
w jednym projekcie analiz alarmów za ró˝ne okresy czasu bez
koniecznoÊci ponownego okreÊlania zasad filtracji.

Dodatkowà funkcjà modułu AsAlarm jest mo˝liwoÊç wykonywania
wydruków wszystkich prezentowanych danych i ich analiz: tabeli alar-
mów, wykresów analizy statycznej i dynamicznej danych alarmowych.

o Pogł´biona analiza alarmów – AsAlarm
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JeÊli aplikacja wyposa˝ona jest w system recepturowania i archiwizacji
zdarzeniowej, to zazwyczaj operator nie ma uprawnieƒ do modyfiko-
wania receptur – sà one okreÊlane przez technologów co do wartoÊci
parametrów. Wyposa˝eni w odpowiednie uprawnienia dost´pu do mo-
dułu AsBase, pracownicy nadzoru i technolodzy mogà administrowaç
recepturami zgodnie z aktualnymi potrzebami. Problem ten w aplikacji
asix sprowadza si´ do prostych czynnoÊci wykonywanych
przy u˝yciu standardowych obiektów wizualizacyjnych: wprowadzania
nowych wartoÊci parametrów liczbowych i tekstowych, definiowania
nowych rekordów recepturowych przy u˝yciu zwykłych przycisków
na ekranach aplikacji. W ˝adnym razie nie jest wymagana znajomoÊç
narz´dzi do obsługi baz danych. Centralna lub powielona
na wszystkich komputerach aplikacji baza receptur mo˝e zostaç
dostosowana do nowych produktów łatwo i sprawnie.

Mechanizmy przeglàdania bazy zapisów archiwum zdarzeniowego
w połàczeniu z odpowiednio skonstruowanych mechanizmem wyszu-
kiwania danych archiwów w module AsTrend umo˝liwia po wybraniu
wymaganego rekordu natychmiastowe odnalezienie skojarzonego
z rekordem zapisu w archiwum Aspada i wykreÊlenie krzywych
na ekranie. Dostaje si´ w ten sposób pot´˝ne narz´dzie analizy i prze-
szukiwania danych archiwalnych dotyczàcych identyfikowanych
produktów lub partii produkcyjnych – na podstawie danych
AsBase’a wygenerowanie papierowego dokumentu przebiegu zmian
wielkoÊci technologicznych zwiàzanych z tym produktem jest kwestià
pojedynczych klikni´ç myszkà.

o Definiowanie receptur i przeszukiwanie archiwum zdarzeniowego danych

System nadzoru działania operatorów byłby bezu˝yteczny, jeÊli nie
mo˝na byłoby analizowaç jego rejestrów. To właÊnie pracownicy pionu
nadzoru sà tà grupà, która ma uprawnienia do przeglàdania i analizy
rejestrów działaƒ operatorów. Oni te˝ mogà konserwowaç system
kontroli, wprowadzajàc zmiany w uprawnieniach u˝ytkowników, mody-
fikujàc ich list´. Pierwotnie przygotowane ustawienia przez projektanta
muszà przecie˝ ˝yç w czasie zmieniajàcych si´ warunków podczas
eksploatacji systemu.

Moduł AsAudit realizuje na poziomie nadzoru funkcje:
• centralnego systemu logowania u˝ytkowników i kontroli uprawnieƒ

– moduł zapewnia, ˝e z systemu nie mo˝e korzystaç osoba przypad-
kowa. Autoryzowani do pracy sà tylko u˝ytkownicy zalogowani
do systemu. Po wydaniu ka˝dego polecenia AsAudit kontroluje
poziom uprawnieƒ u˝ytkownika do wykonania ˝àdanej akcji i wykonu-
je jà tylko pod warunkiem posiadania przez zidentyfikowanego
u˝ytkownika odpowiednich uprawnieƒ. W oparciu o te mechanizmy
limitowane mo˝e byç m.in. wykonanie sterowania, otwarcie ekranu
synoptycznego lub wizualizacja wartoÊci zastrze˝onych zmiennych,
dost´p do raportów, nie wspominajàc ju˝ o przejÊciu w stan edycji
aplikacji.

• rejestracji wykonanych sterowaƒ – system automatycznie rejestruje

o Analiza rejestru AsAudit
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Pracownicy nadzoru cz´sto pracujà w systemie dy˝urów, kiedy nie
muszà przebywaç na terenie zakładu. Muszà jednak byç niezawodnie
i szybko powiadamiani o zdarzeniach nienormalnej pracy systemu,
o awariach. Moduł AsAlert umo˝liwia pełnienie takiej funkcji w inteli-
gentny sposób – przez tworzenie list odbiorców komunikatów
alarmowych oraz harmonogramu rozsyłania powiadomieƒ zapewnia,
˝e informacja o stanie niebezpiecznym dotrze do właÊciwej (w danym
momencie) osoby.

Komunikaty mogà docieraç do adresatów z wykorzystaniem
ró˝nych metod przesyłu:
• w postaci standardowej poczty elektronicznej poprzez Internet
i protokół SMTP;

• w postaci poczty elektronicznej poprzez sieç komórkowà GSM
z wykorzystaniem usług pocztowych operatorów sieci komórkowych;

• w postaci komunikatów SMS do telefonów komórkowych poprzez
sieç GSM;

• w postaci komunikatów SMS do telefonów komórkowych poprzez
sieç Internet.

o AsAlert – zdalne powiadamianie

w dzienniku nie podlegajàcym modyfikacji nowà wartoÊç sterujàcà,
wartoÊç poprzednio obowiàzujàcà, dat´ i czas wydania sterowania
oraz identyfikator operatora lub operatorów; jeÊli system kontroli
uprawnieƒ wymagał akceptacji decyzji przez drugà osob´, rejestry
sterowaƒ mogà byç przeglàdane przez nadzór,

• rejestracji działaƒ operatora – system przechowuje Êlad ka˝dej
czynnoÊci operatora, co umo˝liwia odtworzenie krok po kroku
praktycznie ka˝dej czynnoÊci obsługi systemu. Podobnie jak

w przypadku rejestru sterowaƒ – nadzór mo˝e analizowaç działania
operatora w celu oceny ich poprawnoÊci,

• notatnika operatora – moduł umo˝liwia wprowadzanie „odr´cznych”
notatek do systemu przez operatora oraz ich przeglàdanie. Uprzy-
wilejowani u˝ytkownicy mogà zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
opatrywaç notatki własnymi komentarzami ewentualnie edytowaç ich
oryginalnà treÊç.
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JeÊli w przedsi´biorstwie istniejà aplikacje asixa, które w ró˝nych
wydziałach pracujà do bezpoÊredniego nadzoru technologii lub tylko
do zbierania danych, to zadanie konstruowania aplikacji zbiorczych
jest ułatwione. Jednak aplikacja zbiorcza nie musi opieraç si´ jedynie
na czàstkowych systemachasixa – nic nie stoi na przeszkodzie, by
dane do nadrz´dnej aplikacji pobraç z ró˝nych êródeł. Jednak wspólna
platforma pobierania danych, jednolite Êrodowisko „korzeni” syntetycz-
nej aplikacji daje pewnà cech´, nieosiàgalnà w innym przypadku:
modyfikacje aplikacji êródłowych mogà byç automatycznie przenoszo-
ne do poziomu wy˝szego. Ta drobnostka powoduje, ˝e zawsze istnieje

pewnoÊç jakoÊci i rzetelnoÊci danych na poziomie decydenckim – a to
jest bezcenne!
Na etapie projektowania aplikacji syntetycznej mo˝e powstaç kwestia,
czy pobieraç jedynie wybrane potoki danych czy wszystkie dost´pne?
Mo˝liwoÊci sprz´towe i zastosowane w pakiecie asix rozwiàzania
programowe pozwalajà na takà, wydawałoby si´ na pierwszy rzut oka,
rozrzutnoÊç, jakà jest przetwarzanie wszystkich dost´pnych danych.
Cz´sto jednak to, co podczas budowania aplikacji wydaje si´ zb´dnym
gad˝etem, z czasem okazuje si´ koniecznoÊcià.

o Aplikacje syntetyczne

Perspektywa poziomu aplikacji przekrojowej pozwala na dost´p
do szerokiego spektrum danych bie˝àcych i archiwalnych, niedost´p-
nego ani na poziomie aplikacji operatorskich, ani na poziomie nadzoru.
Osiàgalne na poziomie nadzoru narz´dzia raportów AsRaport, oparte
o mechanizmy Reporting Services, zaczynajà mieç teraz inne znaczenie
i szersze mo˝liwoÊci. To, co na poziomie nadzoru pozwalało na analizy

czàstkowe, dotyczàce pojedynczej technologii czy w´zła, na poziomie
ogólnej aplikacji staje si´ sprawnym narz´dziem analitycznym,
wspomagajàcym podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym
dla całego zakładu. Obliczanie statystyk, korelacji mi´dzy ró˝nymi
danymi, pochodzàcymi z odległych êródeł jest teraz ju˝ nie na wyciàg-
ni´cie r´ki, lecz na klikni´cie myszkà.

o Analizy statystyczne

asix dla kadry zarzàdzajàcej
– oblicze MENED˚ER

FunkcjonalnoÊç tego poziomu to:
� dane syntetyczne,
� analiza statystyczna danych,
� dost´p do aplikacji zawsze i wsz´dzie.

Osoby odpowiedzialne za całoÊç zakładu, mened˝erowie, majà inne
wymagania ni˝ operatorzy czy nadzór – to pewnik. Tu liczy si´ synte-
tyczne spojrzenie na wiele aspektów produkcji ze wszystkich wydziałów
zakładu, dogł´bne analizy statystyczne danych produkcyjnych do

planowania i podejmowania strategicznych decyzji. Tak, jak w przy-
padku aplikacji nadzoru, tak i w przypadku aplikacji przekrojowych,
istnieje mo˝liwoÊç dost´pu do wszystkich mo˝liwoÊci i funkcji poziomu
operatorskiego, ale nie o to chodzi na tym poziomie szczegółowoÊci.
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Aplikacja przekrojowa mo˝e byç jedna, mo˝e byç ich kilka, skrojonych
dla zaspokojenia konkretnych potrzeb. Jednak w ka˝dym przypadku
istnieje mo˝liwoÊç takiego skonfigurowania systemu, aby była ona
dost´pna na ka˝dym komputerze działajàcym w sieci zakładowej
– takie mechanizmy sà dost´pne w pakiecie asix. JeÊli jednak to
za mało, to cała funkcjonalnoÊç takiej aplikacji syntetycznej, wraz
z dost´pem do narz´dzi analitycznych danych (rozbudowane raporty
AsRaport, analiza alarmów w AsAlarm, wykresy w AsTrend), jak
i zwykłych ekranów graficznych przedstawiajàcych schematy techno-
logiczne, mogà byç przeniesione do Êrodowiska przeglàdarki
internetowej. Oznacza to całkowite uwolnienie si´ od wi´zów wyni-
kajàcych z sieci zakładowej i udost´pnianie aplikacji przez Internet.
W przypadku takiego rozwiàzania dane z aplikacji sà dost´pne
w dowolnym miejscu na Ziemi nawet w urzàdzeniach klasy palmtop!
Ta cecha oblicza „wszechwidzàcego”asixa jest nie do przecenienia
dla decydentów najwy˝szego szczebla. Ale trzeba uwa˝aç: nadmiar
informacji, gdy sà niepomyÊlne, mo˝e zepsuç urlop w najpi´kniejszym
nawet miejscu!

Aplikacje w przeglàdarce mogà byç dwojakiego rodzaju:
• graficzny odpowiednik aplikacji zwykłej, z oknami podobnymi do tych
z komputera operatora,

• portal informacji procesowych.

Zawarty w pakiecie asix webowy Portal Informacji Procesowych
(AsPortal) jest gotowà do natychmiastowego u˝ycia uniwersalnà
aplikacjà, która pozwala przeglàdaç w Internecie dane procesowe
z dowolnej aplikacji systemu asix. Portal umo˝liwia przeglàdanie
bazy zmiennych aplikacji wraz z atrybutami, odczyt wartoÊci bie˝àcych
poszczególnych zmiennych procesowych, wglàd w list´ alarmów
aktywnych i alarmów historycznych oraz prezentacj´ historycznych
wartoÊci zmiennych procesowych w układzie tabelarycznym lub
w postaci wykresów, dodatkowo z mo˝liwoÊcià wyliczania na bie˝àco
zadanych agregatów. Posiłkujàc si´ oknem wyboru zmiennych
u˝ytkownik samodzielnie konfiguruje swoje zestawy i kategorie
prezentowanych danych, majàc mo˝liwoÊç zachowania tych definicji
w formie tzw. projektów dla wielokrotnego u˝ycia. Przywołanie takiego
projektu jest szybkie i łatwe jak otwarcie pliku w edytorze tekstowym,
a od razu daje dost´p do ˝àdanego zakresu danych i pozwala
na natychmiastowe uzyskanie wyników przeprowadzanych analiz.
Informacja na klikni´cie myszkà!

o Wszechdost´pnoÊç
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Systemasix od wersji 5 zmienił całkowicie sposób podejÊcia do pro-
jektowania aplikacji. Wprowadzenie modułu Architekt stanowi
prawdziwy przełom w sposobie tworzenia aplikacji. Umo˝liwia on
w pełni wizualne zaprojektowanie, skonfigurowanie i bie˝àcà edycj´
aplikacji dzi´ki oknom dialogowym z systemem zakładek, które
w uporzàdkowany i czytelny sposób grupujà wszystkie opcje
odpowiedzialne za poszczególne obszary funkcjonalne aplikacji

i bezbł´dnie prowadzà projektanta przez proces prawidłowego
skompletowania wymaganych parametrów. Moduł Architekt skojarzony
z modułem odpowiedzialnym za przechowywanie bazy definicji
zmiennych (VarDef) umo˝liwia w pełni interaktywnà i wizualnà obsług´
bazy opisujàcej konfiguracj´ wszystkich kluczowych modułów
odpowiedzialnych za sposób działania aplikacji asix. Takie
rozwiàzanie pozwala znacznie skróciç czas tworzenia zaawansowanych

o Architekt – interaktywny pulpit projektanta

asix od kuchni
– oblicze PROJEKTANT

FunkcjonalnoÊç tego poziomu to:
� Architekt – pulpit projektanta,
� komunikacja z procesem,
� Konstruktor – edytor synoptyk technologicznych,
� kreatory elementów aplikacji,
� aktualizacja aplikacji,
� Aspad – zaawansowany moduł archiwizacji,
� konfiguracja wykresów,

� definiowanie receptur i archiwizacja zdarzeniowa,
� skrypty – własne programowanie aplikacji,
� AsAudit – ochrona aplikacji i przywileje u˝ytkowników,
� kreator aplikacji WWW,
� AsRaport – projektowanie zaawansowanych raportów,
� asixConnect – otwartoÊç systemu.

To wszystko, co zostało opisane dla poziomów Operator, Nadzór,
Mened˝er musi ktoÊ przygotowaç. KtoÊ musi przysiàÊç fałdów, by ope-
rator miał swoje narz´dzie sterowania procesem, nadzór – narz´dzia
analizy i kontroli Êredniego szczebla, a decydent – syntetyczne
spojrzenie na całoÊç przedsi´biorstwa. To jasne, ˝e jeszcze nie ma
systemów tworzàcych aplikacje automatycznie, bez udziału projektanta
– mo˝e w przyszłoÊci. Teraz jednak ktoÊ musi włàczyç komputer,
uruchomiç narz´dzia projektowe, by dla innych stworzyç narz´dzia

pracy. Dla niego, projektanta, tymi narz´dziami sà elementy pakietu
asix. JeÊli ju˝ pozostajemy w tytułowej konwencji kuchni, to mo˝na
powiedzieç, ˝e narz´dzia projektowe pakietu sà tym dla projektanta,
czym nó˝, piekarnik czy płyta grzejna dla kucharza. Kreatory elementów
aplikacji mo˝na zaÊ przyrównaç do doÊwiadczonego szefa kuchni,
który niejednà potraw´ (aplikacj´) przyrzàdził i podpowiada kucharzowi
(projektantowi) kolejne kroki z przepisu na najlepsze danie, którego
składnikami sà bie˝àce i archiwalne dane procesowe.
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Dane wymieniane ze sterownikami sà krwioobiegiem aplikacji – bez
nich system SCADA jest martwym zbiorem obrazków. Wbudowane
w Architekta narz´dzia edycji i generowania bazy zmiennych dajà du˝e
mo˝liwoÊci łatwej edycji bazy lub jej generowania z zewn´trznych
êródeł. To jednak mało! Unikatowa koncepcja powiàzanych ze sobà
funkcjonalnie zmiennych pozwala na automatyzowanie prac
parametryzacyjnych warstwy wizualizacyjnej. Pobranie podczas
parametryzacji obiektu jednej zmiennej z bazy VarDef pociàga za sobà
odczyt zmiennych i parametrów zwiàzanych, potrzebnych do parame-
tryzacji obiektu. Na przykład pobranie zmiennej pomiaru analogowego
oznacza równie˝ odczyt definicji jej limitów, formatu i zmiennej
statusowej. Zwi´ksza to produktywnoÊç projektanta, minimalizuje
prawdopodobieƒstwo popełnienia pomyłki i ułatwia konserwacj´ całej
aplikacji.

Definicje zmiennych (VarDef), poza obowiàzkowymi elementami
(jak: nazwa zmiennej, jednostka, adres zmiennej w sterowniku, zakres
zmiennoÊci, progi ostrzegawcze i alarmowe), mogà zawieraç dowolnie
konfigurowane przez projektanta systemu informacje dodatkowe
(np.: alias(-y) nazwy, nr zacisku na listwie krosowej, format wyÊwietlania
liczby, itp.). Te dodatkowe dane, wyÊwietlane operatorowi, uzupełniajà
informacj´ o pomiarach, ułatwiajà serwisowanie instalacji, skracajà czas
dost´pu do informacji zawartej dotychczas w papierowej dokumentacji.
• Baza VarDef jest jedynym repozytorium, gdzie przechowuje si´

definicj´ zmiennych nale˝àcych do aplikacji. JeÊli zachodzi potrzeba
zmiany jakiegokolwiek atrybutu zmiennej wystarczy zmieniç jego opis
w bazie VarDef.

• Wszystkie dynamiczne obiekty wizualizacyjne aplikacji asixa
konfigurujà si´ automatycznie w oparciu o atrybuty zmiennej przej´te
z bazy VarDef.

• Baza VarDef mo˝e byç modyfikowana on-line, bez wstrzymywania
działania aplikacji; zakres dopuszczalnych modyfikacji obejmuje
dodanie/usuni´cie zmiennych do/z bazy, dołàczenie lub wykluczenie
zmiennej z procesu archiwizacji, zmian´ wartoÊci atrybutów
zmiennych.

• Baza VarDef jest podstawà działania obiektu „Okno wyboru
zmiennej”, które stanowi jedyny i zunifikowany mechanizm, poprzez
który u˝ytkownik aplikacji przeglàda zawartoÊç bazy definicji
zmiennych i interaktywnie definiuje zestawy zmiennych prezentowane
tabelarycznie lub graficznie zarówno w „klasycznym” Êrodowisku
asixa, jak i w przeglàdarce internetowej.

Poczàwszy od wersji 5, VarDef mo˝e byç definiowana w formacie bazy
MS SQL, Jet (MS Access) lub przechowywana w zwykłym skoroszycie
MS Excel. U˝ycie formatu MS SQL pozwala na utworzenie centralnej
bazy zmiennych, odczytywanej przez wszystkie stacje robocze z jednej
lokalizacji, co gwarantuje pełnà integralnoÊç informacji o zmiennych
procesowych w systemie.

o Baza definicji zmiennych procesowych – VarDef

aplikacji oraz ułatwia zarzàdzanie pracà całego systemu.
Wsparcie zapewniane projektantowi przez Architekta najłatwiej przybli-
˝yç za pomocà kilku przykładów:
• Architekt posiada edytor słu˝àcy parametryzacji drajwerów komuni-
kacyjnych. Narz´dzie to kontekstowo podpowiada wszystkie mo˝liwe
opcje konkretnego drajwera, informuje o obowiàzujàcych warto-
Êciach domyÊlnych, weryfikuje parametry wprowadzane przez
projektanta i słu˝y systemem kontekstowej pomocy przybli˝ajàcej
znaczenie poszczególnych parametrów drajwera, co w ostatecznym
efekcie przekłada si´ na sprawne i bezbł´dne konfigurowanie
kanałów akwizycji danych.

• Architekt posiada mechanizm, dzi´ki któremu ka˝dy mo˝e w kilku
prostych krokach zdefiniowaç samodzielnie akcje operatorskie,
b´dàce podstawowym Êrodkiem sterowania pracà aplikacji. Specjal-
nie do tego celu przygotowany edytor zawiera opisy wszystkich
mo˝liwych do zdefiniowania w ramach systemuasix akcji ze wska-
zaniem pól, które projektant musi zadeklarowaç dla prawidłowego
działania akcji.

• Architekt zwi´ksza efektywnoÊç tworzenia pasków menu z rozwijany-
mi pozycjami wyboru, umieszczanych na ekranach wizualizacyjnych.
Definicje tworzone sà za poÊrednictwem edytora, który pozwala
zaprojektowaç układ menu wraz z akcjami operatorskimi realizowa-
nymi przez poszczególne pozycje menu.

• Architekt stanowi platform´ uruchomieniowà dla edytora graficznej
warstwy aplikacji – Konstruktora oraz pozwala uruchamiaç gotowà
aplikacj´ i zatrzymaç jà.

• Architekt posiada wbudowane narz´dzie do edycji skoroszytów
MS Excel, co ułatwia prac´ projektanta i konserwatora aplikacji
na komputerach bez zainstalowanego pakietu MS Office; pozwala
na łatwe i szybkie zaimportowanie aplikacji wykonanej w poprzednich
wersjach pakietu asix.

• Interaktywna parametryzacja aplikacji w module Architekt wsparta jest
szeregiem kreatorów i systemem podpowiedzi, co eliminuje mo˝li-
woÊç wystàpienia bł´dów literowych i semantycznych oraz wykonuje
cz´Êç pracy za twórc´ aplikacji.

• Architekt generuje jednolity plik parametryzacyjny uruchamiany
na wszystkich komputerach aplikacji.

asix posiada bogaty repertuar drajwerów komunikacyjnych dla
szerokiej gamy sterowników i regulatorów. Komunikacja mo˝e byç
realizowana jednoczeÊnie poprzez wiele ró˝norodnych kanałów
fizycznych – sieç Ethernet, sieci polowe, łàcza szeregowe, Internet.
Poza licznymi protokołami Êwiatowych producentów – m.in.: Siemens,
GE Fanuc, Beckhoff, LG, ABB, Schneider Electric, Omron, Festo,
Saia, Mitsubishi, Advantech, Emerson, Wago, Phoenix – do systemu
asix zaimplementowana została obsługa standardowych protokołów
takich jak: OPC DA 1.0, 2.0A, Modbus RTU, Modbus TCP/IP,
Profibus.

Lista drajwerów komunikacyjnych dostarczanych w pakiecieasix jest
stale rozszerzana o nowe pozycje.

Wa˝ne jest jednak to, ˝e Architekt przy pomocy wbudowanego kreatora
kanałów komunikacyjnych wspomaga projektanta przy tworzeniu
powiàzaƒ ze sterownikami, prowadzàc go przez gàszcz parametrów
drajwerów komunikacyjnych i podpowiadajàc ustawienia domyÊlne
(optymalne).

o Komunikacja z obiektem

liczba zmiennych w zale˝noÊci od licencji: od 32 do 232;

cz´stoÊç próbkowania
wielokrotnoÊç 1 s; wybrane drajwery majà
mo˝liwoÊç próbkowania z cz´stoÊcià 1ms;

typy danych

bajt, pojedyncze/podwójne słowo
16-bitowe, słowo 32-bitowe, słowo
64-bitowe, zmienny przecinek, tablica
typów prostych.

Parametry komunikacji:
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Konstruktor, to dost´pne w ka˝dej (nawet najtaƒszej!) licencji narz´dzie
do edycji graficznej cz´Êci aplikacji – tzw. masek: schematów syno-
ptycznych, stacyjek pomiarów, stacyjek nap´dów etc. Budowa aplikacji
polega na zobrazowaniu stanu procesu w wielu oknach ró˝nej wielkoÊci
i o ró˝nym poło˝eniu, z których komponuje si´ spójnà całoÊç
za poÊrednictwem akcji sterujàcych ich wyÊwietlaniem. Tworzenie
schematu procesu polega na umieszczaniu wybranych obiektów
w zadeklarowanym oknie ekranu i precyzowaniu parametrów, które
decydujà dynamicznie o wyglàdzie obiektów. Dostarczona wraz
z pakietem biblioteka symboli graficznych i mo˝liwoÊç stosowania
dowolnych zewn´trznych plików graficznych przyspiesza i ułatwia
prac´ projektantowi. Dodatkowo istniejàca w Konstruktorze mo˝liwoÊç
definiowania własnych wzorców na podstawie ju˝ sparametryzowanych
obiektów lub ich grup pozwala na stworzenie szybko powi´kszajàcej
si´ palety własnych narz´dzi projektanta – w miar´ rozwijania kolejnych
aplikacji praca staje si´ łatwiejsza i wydajniejsza, nie tylko z racji
nabywanego doÊwiadczenia. Nowy pakiet asixa przynosi równie˝
Êwie˝y powiew w Konstruktorze: zwi´kszone mo˝liwoÊci graficzne,

ułatwiony dost´p do funkcji edycyjnych i obiektów wizualizacyjnych,
sekwencyjne uruchamianie makr. Oznacza to atrakcyjniejszà i bardziej
precyzyjnà aplikacj´, ale te˝ mo˝liwoÊç dozowania informacji w zale˝-
noÊci od dodatkowych warunków (np. uprawnieƒ operatora, poziomu
aplikacji). Wbudowana w systemie symulacja danych procesowych
pozwala bez podłàczenia komputera do êródła danych (sterownika)
obserwowaç dynamiczne funkcjonowanie zaprojektowanych masek.
Konstruktor oraz cała aplikacja mogà byç uruchamiane (i zatrzy-
mywane) z poziomu Architekta, co daje łatwoÊç wprowadzania zmian
w ustawienia Êrodowiska pracy aplikacji i bie˝àcej kontroli skutecznoÊci
tych zmian, testowania mechanizmów nawigacji po oknach aplikacji
oraz sterowania obiektem.

Konstruktor mo˝e byç eksploatowany bezpoÊrednio na stacji
operatorskiej albo na dedykowanej stacji in˝ynierskiej, która zdalnie
– poprzez sieç komputerowà – oddziałuje na aplikacje wykonywane
na stacjach operatorskich, tak˝e w trakcie bie˝àcej eksploatacji
systemu.

o Warstwa graficzna aplikacji – Konstruktor

Wszystkie (prawie wszystkie ☺) elementy aplikacjiasix sà zapisywane
w oddzielnych plikach dyskowych. Ta cecha systemu pozwala
na automatycznà lub „r´cznà” aktualizacj´ aplikacji bez jej restartu
(z pewnymi ograniczeniami) – nowe elementy aplikacji zaczynajà

natychmiast byç widoczne przez operatora po wkopiowaniu plików
w okreÊlone foldery aplikacji. Aktualizacji wi´c mo˝na dokonywaç
zdalnie, na przykład korzystajàc z połàczeƒ typu VPN lub w sieci
lokalnej.

o Aktualizacja aplikacji
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Projektant ma do dyspozycji narz´dzia pozwalajàce na skonfigurowanie
wykresów „wklejonych” na schematy synoptyczne i stacyjki oraz
uruchamianych programem AsTrend. Wykresy majà wi´ksze ograni-
czenia, sà mniej elastyczne ni˝ AsTrend, ale inne jest ich przeznaczenie.
Pozwalajà na szybkà prezentacj´ maksymalnie 16 przebiegów
w okreÊlonym kontekÊcie technologii lub stacyjki, sà szybciej dost´pne,
ale pozwalajà na mniej czynnoÊci obsługowych. Poza tym sà
na sztywno sparametryzowane w procesie projektowym. Edytor
przebiegów wzorcowych pozwala na łatwe, interaktywne zapro-
jektowanie kształtu krzywej wzorcowego przebiegu zmian wielkoÊci
pomiarowej.

Moduł AsTrend natomiast pozwala, w odró˝nieniu od obiektów typu
„wykres”:
• tworzyç dynamicznie listy wyÊwietlanych krzywych i zapisywaç je

wraz z dodatkowymi parametrami wyÊwietlania jako gotowe do
u˝ycia szablony; szablony mo˝e tworzyç u˝ytkownik nadzoru, lecz
pewnà ich liczb´ zazwyczaj przygotowuje projektant na etapie two-
rzenia aplikacji;

• wyliczaç agregaty dla danych przebiegów – na przykład całki,
odległoÊci miedzy wskazanymi punktami etc;

• wykonywaç raporty w postaci precyzyjnych wydruków z opisami
i wartoÊciami wyliczonych agregatów;

• definiowaç zmienne wyliczane na podstawie maksymalnie 9 zmien-
nych procesowych i wyÊwietlaç je jak zwykłe zmienne. Sposób
obliczeƒ wartoÊci tych zmiennych mo˝e byç wst´pnie przygotowany
przez twórc´ aplikacji lub wprowadzony podczas u˝ytkowania
aplikacji, jeÊli u˝ytkownik ma odpowiednie uprawnienia (pracownicy
nadzoru).

o Wykresy historii pomiarów i danych binarnych – podejÊcie projektanta

Alarmy dostarczane do aplikacji operatora muszà byç rozpoznane
przez jakiÊ mechanizm.asixma tu do zaoferowania kilka tzw. strategii
rozpoznawania alarmów:
• Strategia bitowa polega na przyporzàdkowaniu alarmów do bitów
bloku danych w pami´ci sterownika, odczytywanego cyklicznie przez
komputer nadzoru. Sterownik aktywnie rozpoznaje stany awaryjne
i zdarzenia i odnotowuje je przez ustawienie lub skasowanie odpo-
wiedniego bitu.

• Strategia limitów jest realizowana bezpoÊrednio przez program
systemuasix, który porównuje bie˝àce wartoÊci zadeklarowanych
zmiennych procesowych z zadanymi ograniczeniami i generuje
alarmy w przypadku wykrycia przekroczeƒ.

• Strategia aktywna bazuje na otrzymywaniu ze sterownika uporzàd-
kowanej kolejki numerów alarmów rozpoznanych przez sterownik,
opcjonalnie ze znacznikiem czasu. Strategia dedykowana stero-
wnikom Simatic S5 firmy Siemens.

• Strategia buforowa polega na gromadzeniu alarmów w buforze

sterownika, skàd sà one pobierane przez program systemu asix
na podstawie wartoÊci zmiennej synchronizujàcej ustawianej przez
sterownik. Strategia dedykowana sterownikom Simatic S7 firmy
Siemens.

• Strategia alarmów OPC pozwala na przesyłanie do systemuasix
danych o alarmach aktywnych z serwera alarmów OPC.

Wykryte alarmy sà wyÊwietlane w specjalizowanych oknach, które
zawierajà narz´dzia do ich obsługi. To projektant decyduje, które
narz´dzia dost´pne b´dà dla u˝ytkownika. Mo˝e on zezwoliç na to, by
u˝ytkownik mógł alarmy wyÊwietlaç według podanych kryteriów (czasu,
grupy, tekstu, wa˝noÊci, statusu potwierdzenia i aktywnoÊci), filtrowaç,
wykluczaç, potwierdzaç czy drukowaç.
Maksymalnie w aplikacji mo˝e byç zdefiniowanych 65535 tekstów
alarmów podzielonych na dowolnà liczb´ grup. Czas przechowywania
historii alarmów mo˝e byç swobodnie skonfigurowany a˝ do nielimi-
towanego okresu (to znaczy limitowanego jedynie wielkoÊcià
przestrzeni na dysku).

o System alarmów – wiele mo˝liwoÊci wykrywania

Zasoby archiwalne, wykorzystywane na poziomie operatora, nadzoru
czy mened˝era, muszà zostaç wczeÊniej zadeklarowane. Projektant ma
w tej kwestii du˝e pole manewru i mo˝e wybraç archiwizacj´ w wew-
n´trznym formacie modułu Aspad, gwarantujàcym kompresj´ danych
w locie i usuwanie danych nadmiarowych lub w bazie MS SQL
– wszystko zale˝y od potrzeb i zało˝eƒ projektowych.
Cechy archiwizacji prowadzonej w plikach o dedykowanym formacie:
• nielimitowana liczba zmiennych rejestrowanych;
• maksymalna cz´stotliwoÊç próbkowania = 1 s;
• kompresja danych – surowa próbka (10 bajtów) podlega kompresji,
co wielokrotnie zmniejsza jej pojemnoÊç; stosowane sà dwa rodzaje
kompresji:
• w pierwszej kolejnoÊci pomijane sà próbki z nieistotnà zmianà
wartoÊci (tzw. strefa nieczułoÊci);

• w drugim etapie zapisana próbka poddawana jest kompresji,
zmniejszajàcej jej obj´toÊç typowo do 1-3 bajtów;

• typy danych archiwalnych: bajt, pojedyncze/podwójne słowo,
zmienny przecinek;

• automatyczne zarzàdzanie bibliotekà archiwum;
• wyliczanie i archiwizowanie szeregu predefiniowanych agregatów
radykalnie przyÊpieszajàcych zaawansowanà analiz´ danych; efekt
przyÊpieszenia jest szczególnie zauwa˝alny w instalacjach siecio-
wych, gdzie wiele stanowisk jednoczeÊnie korzysta z zasobów
jednego serwera;

• uzupełnianie „w locie” luk w archiwum, jeÊli tylko w sieci zidentyfiko-
wany został (samoczynnie) inny komputer posiadajàcy w swoim
archiwum brakujàce dane. Mechanizm ten umo˝liwia realizacj´
systemów, w którym centralna baza danych procesowych przecho-
wywana w dedykowanym formacie plikówasix, zostanie wczeÊniej
czy póêniej automatycznie uzupełniona o brakujàce informacje.

Archiwizacja danych prowadzona w relacyjnej bazie danych SQL:
• nielimitowana liczba zmiennych rejestrowanych;
• maksymalna cz´stotliwoÊç próbkowania = 1 s;
• wsteczne uzupełnianie danych historycznych wymagane np.:
• w systemach dyspozytorskich ze zbieraniem danych na łàczach
modemowych, w paczkach za okreÊlony przedział czasu;

• w komunikacji z urzàdzeniami umo˝liwiajàcymi buforowanie
danych pomiarowych, po przerwie spowodowanej brakiem
komunikacji.

• typy danych archiwalnych: bajt, pojedyncze/podwójne słowo, zmien-
ny przecinek.

Warto równie˝ zwróciç uwag´ na inne cechy archiwizacji realizowanej
przez system asix. Lista zmiennych archiwizowanych oraz cz´sto-
tliwoÊç próbkowania mogà byç dynamicznie zmieniane w trakcie
eksploatacji systemu. asix nie ogranicza a priori rodzaju i iloÊci
informacji zbieranej na dysku. Narz´dzia przetwarzania danych mogà
wi´c post factum wyliczaç ró˝ne wielkoÊci charakterystyczne na pod-
stawie zarejestrowanych pełnych przebiegów – mogà to byç nie tylko
typowe wartoÊci Êrednie. Wersja 6 systemu asix oferuje równie˝
mo˝liwoÊç a priori archiwizowania zadanych zestawów agregatów.
Takie rozwiàzanie znaczàco zwi´ksza szybkoÊç i elastycznoÊç
wyÊwietlania wykresów o szerokim okresie czasu. Archiwizacja pro-
wadzona w systemie asix efektywnymi metodami pozwala na tej
samej stacji komputerowej prowadziç wizualizacj´, sterowanie
procesem i generowanie raportów, nawet dla du˝ej liczby zmiennych.
Dzi´ki wymienionym wy˝ej cechom Aspad udost´pniony w wersji
asix6 spełnia kryteria funkcjonalne, jakie stawiane sà przed
Historianami przez zastosowania klasy MES (Manufacturing Execution
Systems).

o Aspad – moduł archiwizacji
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Z modułu AsAudit korzystajà pracownicy nadzoru, analizujàc rejestry
działaƒ operatorów i sterowaƒ wyprowadzanych z aplikacji
do sterowników. Projektant ma tu jednak swoje własne narz´dzia,
za których wykorzystanie odpowiada. Poza stworzeniem całego
systemu nadzoru aplikacji, zaprojektowania systemu uprawnieƒ,
kontroli działaƒ i sterowaƒ operatorów pozostaje problem kontroli
integralnoÊci aplikacji i bazy zmiennych. To właÊnie twórca aplikacji dba

o te elementy bezpieczeƒstwa narz´dzi, jakie oddaje u˝ytkownikom
do ràk: po ka˝dej modyfikacji aplikacji w zakresie chronionym
i kontrolowanym przez AsAudit, a w szczególnoÊci przy modyfikacji
bazy zmiennych, musi on zadbaç o uaktualnienie walidacji aplikacji.
Przeprowadzenie procesu walidacji umo˝liwia zapewnienie, by
aplikacja była modyfikowana przez autoryzowany personel
i zabezpiecza przed uruchomieniem aplikacji nielegalnie zmienionej.

o AsAudit – funkcje dla projektanta

Moduł Skryptowania jest rozszerzeniem systemu asix pozwa-
lajàcym na wykonywanie skryptów w technologii Active X Scripting®,
przy u˝yciu kodu w j´zyku VBScript lub JScript. Skrypty pozwalajà
realizowaç nietypowe obliczenia, programowaç specjalne reakcje
systemu na zdarzenia, obsługiwaç dedykowane bazy danych, wyliczaç
raporty i generowaç alarmy.

Moduł Skryptowania posiada nast´pujàce cechy:
• automatycznà inicjacj´ przez systemasix w przypadku wystàpienia
w aplikacji jakichkolwiek odwołaƒ do jego funkcji;

• kontrol´ działania skryptów zapewniajàcà ochron´ przed bł´dnymi
skryptami lub skryptami, które si´ zap´tliły (przekroczyły dopusz-
czalny czas wykonania);

• automatyczne wykrywanie modyfikacji kodu êródłowego skryptu,
po której zmienione skrypty sà automatycznie rekompilowane
i restartowane, bez koniecznoÊci przeładowania systemu.

W systemie asix skrypty wykonywane sà trzema metodami:
• skrypty automatyczne sà deklarowane w pliku aplikacji i sà inicjo-

wane na jej starcie. W kodzie rozruchowym okreÊlany jest sposób
działania skryptu, który deklaruje funkcj´ wykonywanà po ka˝do-
razowym odczycie zmiennej procesowej, z zadanym interwałem lub
o okreÊlonej godzinie;

• skrypty wykonywane za poÊrednictwem akcji operatorskich
mo˝na uruchomiç z obiektów wizualizacyjnych, skrótów klawiszo-
wych, terminarza;

• skrypty uruchamiane z systemu Raportera zapewniajà mo˝liwoÊç
wykonania raportu skonstruowanego w j´zyku VBScript lub JScript,
co daje wi´ksze mo˝liwoÊci przetwarzania danych i wykonywania
nietypowych raportów ni˝ wbudowany wasixa j´zyk raportowania.

Niezale˝nie od całego wachlarza usług i informacji dost´pnych
standardowo w systemie operacyjnym (np. dost´p do baz danych,
usługi systemu plików) Moduł Skryptowania udost´pnia skryptom
usługi zwiàzane bezpoÊrednio z pracà systemu asix. Skrypty
umo˝liwiajà wystarczajàco du˝o, aby Projektant tworzàcy aplikacj´ nie
był ograniczony w ˝adnym wzgl´dzie.

o Własne programowanie aplikacji – Skrypty

Po przygotowaniu aplikacji dla operatora mo˝liwe jest równie˝
wykonanie aplikacji dla przeglàdarki WWW. Dost´pne sà dwie opcje
udost´pniania danych aplikacji w przeglàdarce:
• Portal informacji procesowych
• Dynamiczna aplikacja w przeglàdarce.

Konwersja aplikacji zwykłej, okienkowej do postaci aplikacji WWW jest
niezwykle prosta i łatwa: wbudowane w Architekta narz´dzie do takiego
przekształcania aplikacji działa w niezwykle prosty sposób i wymaga
jedynie kliku klikni´ç myszkà. Nale˝y jednak pami´taç o wyposa˝eniu
komputera serwera WWWw odpowiednie rozszerzenia licencji pakietu
asix.

Po wygenerowaniu aplikacji przeglàdarkowej mo˝na jà natychmiast
obejrzeç w programie Internet Explorer – zalecane jest u˝ycie tej
aplikacji w mo˝liwie najnowszej wersji, co najmniej 7. Stan pomiarów
i pozostałych elementów dynamicznych jest odÊwie˝any cyklicznie
i pozwala Êledziç obraz obiektu na bie˝àco. Nie ma natomiast
mo˝liwoÊci wysyłania sterowania z poziomu przeglàdarki.

o Aplikacja asix w przeglàdarce

Nie ka˝dy projektant aplikacji SCADA jest ekspertem w dziedzinie baz
danych. Jednak aplikacja asix mo˝e potrzebowaç bazy SQL
do obsługi receptur lub zapisywania na sygnał ze sterownika okre-
Êlonego rekordu danych (archiwizacja zdarzeniowa). Aby nie wprawiaç
w zakłopotanie takich projektantów i ułatwiç prace projektowe tych
funkcji aplikacji, moduł AsBase daje prosty w obsłudze i efektywny
w wykorzystaniu interfejs do funkcji serwera bazy SQL. Umo˝liwia m.in.:
• dialogowy system budowy aplikacji, w tym zakładanie struktury bazy
danych;

• zintegrowany z aplikacjà system kontroli uprawnieƒ dost´pu;
• automatycznà archiwizacj´ zestawów zmiennych procesowych zgod-
nie z harmonogramem czasowym lub na podstawie ich wartoÊci;

• funkcj´ r´cznego uzupełniania ewentualnie modyfikowania archi-
wum;

• edycj´ receptur, wybór i ładowanie receptur do wykonania oraz reje-
stracj´ załadowanej do wykonania receptury;

• system widoków umo˝liwiajàcych analiz´ i wydruk danych zwià-
zanych ze Êledzeniem przepływu produkcji oraz realizacjà
recepturowania;

• eksport danych do plików tekstowych, xls, xml i html;
• wbudowany system zarzàdzania bazà danych;
• obsług´ akcji operatorskich umo˝liwiajàcych tworzenie na ekranach
synoptycznych wizualizacji dowolnie zło˝onych widoków z zakresu
Êledzenia przepływu produkcji lub recepturowania.

o AsBase – receptury i archiwizacja zdarzeniowa
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Microsoft SQL Server™ 2008 Reporting Services jest kompletnà plat-
formà serwerowà zaprojektowanà do spełniania szerokiego zakresu
oczekiwaƒ w dziedzinie raportowania na poziomie całego przedsi´-
biorstwa. Usługi Reporting Services, b´dàce komponentem bazy
danych SQL Server 2008, umo˝liwiajà tworzenie raportów na podstawie
ró˝norodnych êródeł danych (w tym raportowanie ad hoc oparte
na przyjaznym dla u˝ytkownika semantycznym modelu raportu,
umo˝liwiajàcym tworzenie raportów bez koniecznoÊci posiadania
szczegółowej wiedzy technicznej na temat wykorzystywanych êródeł
danych), zarzàdzanie Êrodowiskiem raportowania polegajàce na plano-
waniu generowania raportów, zarzàdzaniu prenumeratami raportów
i kontrolowaniu praw dost´pu, a tak˝e dostarczanie u˝ytkownikom
raportów w stosownym formacie i w dogodny dla nich sposób
(przewidziana mi´dzy innymi mo˝liwoÊç automatycznego dostarczania
raportów drogà elektronicznà poprzez subskrypcj´, bàdê te˝ mo˝liwoÊç
osadzania raportów w aplikacjach biznesowych i portalach).

Wasix w ramach integracji z Reporting Services kluczowe znaczenie
ma autorska metoda udost´pnienia poprzez kwerendy SQL danych
zarchiwizowanych w dedykowanym, ultra wydajnym formacie archi-
wum asix. Prawidłowa kwerenda do dedykowanego archiwum
asix jest tworzona za pomocà przyjaznego programu działajàcego
na zasadzie „przeciàgnij i upuÊç” i nie wymaga od u˝ytkownika wiedzy
informatycznej. Od tego momentu u˝ytkownik mo˝e korzystaç z wielu
dost´pnych na rynku programów do projektowania raportów na bazie
Reporting Services, choçby polskoj´zycznego Microsoft Report
Builder 2.0, czy nieco bogatszego funkcjonalnie (na razie tylko w wersji
angielskoj´zycznej) Microsoft Business Intelligence Development
Studio.

Dodatkowo w ramach integracji z Reporting Services opracowano
w asix w wersji 6 moduły ułatwiajàce przeglàdanie raportów
(AsRapView) oraz ich publikowanie na portalu internetowym
(AsRapDeploy). Projektant aplikacji ma wi´c sprawne i wygodne
narz´dzia do przygotowania raportów i analiz dla wszystkich zain-
teresowanych u˝ytkowników aplikacji na poziomie nadzoru
i zarzàdzania przedsi´biorstwem.

o AsRaport

asix zapewnia otwartoÊç systemu rozumianà jako mo˝liwoÊç
bezpoÊredniego, dwukierunkowego dost´pu do danych z poziomu
innych aplikacji stosujàcych si´ do standardów wymiany danych
przyj´tych w Êrodowisku Windows. Jako poÊrednik mi´dzy aplikacjami
systemu operacyjnego Windows a aplikacjà asix słu˝y program
asixConnect. Udost´pnia on dane systemu asix – bie˝àce,
archiwalne, alarmy i baz´ definicji zmiennych. W Êrodowisku Windows
dost´p do danych mo˝liwy jest wg protokołów DDE, OLE DB i OPC,
dla Êrodowiska Windows/Visual Basic dost´pne sà serwery Automation,
a dla Êrodowiska Windows/Visual Studio – serwery .NET. W Inter-
necie/Intranecie dost´p do danych umo˝liwia serwer Web Services.

Sztandarowymi przykładami aplikacji, które za poÊrednictwem
asixConnect majà bezpoÊredni dost´p do danych procesowych, sà
składowe pakietu Microsoft Office: Excel, Access, Word i Power Point.
Mo˝liwoÊci ich zastosowaƒ rozszerza u˝ycie j´zyka makr dost´pnego
w ka˝dym z tych programów, poprzez który udost´pniane sà usługi
asixConnecta. U˝ytkownik mo˝na te˝ napisaç całkowicie od nowa
własne aplikacje korzystajàce z danych oferowanych przez
asixConnect, tworzàc je przy u˝yciu takich Êrodowisk progra-
mistycznych jak Microsoft Visual Studio czy Borland C++ Builder.

o OtwartoÊç systemu
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