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Obiekt Dziennik zdarzeń 

Funkcje obiektu 
  

Obiekt Dziennik zdarzeo pozwala na wyświetlenie na diagramie tabeli pokazującej ostatnie 

komunikaty systemowe. Są to te same komunikaty, które w trybie pracy architekta wyświetlane są w 

panelu Komunikaty. Zalecane jest użycie w aplikacji przynajmniej jednego obiektu Dziennik zdarzeo – 

umożliwia  to łatwą diagnostykę pracy aplikacji. 

Konfigurując dziennik zdarzeo możemy ustawid predefiniowane filtry typu komunikatów oraz filtry 

źródeł komunikatów. Dodatkowo można udostępnid lub zablokowad operatorom funkcje sortowania 

i filtrowania w czasie pracy. 

 
  

Rys. Przykład obiektu Dziennik zdarzeo. 

  

  

Alternatywną metodą dostępu do logu komunikatów w trybie wykonawczym jest okno komunikatów, 

które  można otworzyd za pośrednictwem okna panelu kontrolnego. 

Obiekt Dziennik zdarzeo  jest obiektem typu kontrolkowego. 

  

Właściwości 
  

Zobacz:  Standardowe właściwości obiektów (podręcznik 

Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 

  

Właściwości podstawowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Zezwolenie na 

sortowanie 

Logiczna Określa, czy użytkownik może zmieniad kolejnośd wyświetlanych 

komunikatów. Zmiana kolejności jest inicjowana kliknięciem na 
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nagłówku kolumny. 

Zezwolenie na 

filtrowanie 

Logiczna Określa, czy użytkownik może ustawiad filtry wyboru komunikatów. 

Filtr może dotyczyd typu lub źródła pochodzenia komunikatu. 

Zmiana filtru odbywa się poprzez kliknięcie prawym klawiszem 

myszki na kolumnie Typ lub Źródło. 

Można wstępnie określid warunki filtrowania przy pomocy 

właściwości Filtr typu komunikatu i Filtr źródła komunikatów. 

Rozmiar 

czcionki 

nagłówków 

Liczba Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlenia nagłówków 

kolumn. 

Rozmiar 

czcionki 

komunikatów 

Liczba Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlenia komunikatów. 

Filtr typu 

komunikatów 

Typ 

wyliczeniowy 

wielokrotny: 

Brak, 

Informacja, 

Błąd, 

Ostrzeżenie, 

Wyjątek 

Określa typy komunikatów, które mają byd wyświetlane. 

Filtr źródła 

komunikatów 

Tekst Określa nazwę źródła komunikatów, z którego komunikaty mają byd 

pokazywane. 

  

Właściwości stanowe 

  

Nazwa  Typ 

wartości 

Opis 

Kolor tła Kolor Określa kolor tła obiektu. 

Kolor siatki Kolor Określa kolor siatki rozdzielającej pola i wiersze obiektu. 

Kolor czcionki 

nagłówków 

Kolor Określa kolor tekstów opisujących nagłówki. 

Kolor tła Kolor Określa kolor tła linii nagłówków kolumn. 
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nagłówków 

Kolor czcionki 

komunikatów 

Kolor Określa kolor tekstów wyświetlanych w wierszach komunikatów. 

Kolor tła 

komunikatów 

Kolor Określa kolor tła wierszy komunikatów. 

Kolor czcionki 

wybranego 

komunikatu 

Kolor Określa kolor tekstów wyświetlanych w wybranym wierszu komunikatów. 

Kolor tła 

wybranego 

komunikatu 

Kolor Określa kolor tła wybranego wiersza komunikatów. 
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Obiekt Klapa 
  

Funkcje obiektu 
  

Obiekt Klapa  służy do prezentacji graficznej nachylenia elementów obrotowych typu klapy, żaluzje, 

przesłony itp.   Dla każdego obiektu można zdefiniowad kąty początku i kooca wychylenia elementu, 

określid typ elementu (jedno- lub dwuramienne) oraz kształt koocówek.  

  

 

Rys. Przykłady obiektu Klapa. 

  

Obiekt Klapa nie posiada wbudowanych żadnych funkcji interaktywnych i sterujących. Można jednak 

taką funkcjonalnośd dodad poprzez użycie akcji operatorskich w obsłudze zdarzeo. 

Zobacz: Parametryzacja funkcji interaktywnych w obiektach pasywnych 

(Asix.Evo_Techniki_budowy_diagramów.PDF/CHM) 

  

Właściwości 
  

Zobacz: Standardowe właściwości obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 

  

Właściwości podstawowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Wartośd Liczba Dolny limit położenia klapy, odpowiadający kątowi 
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minimalna początkowemu. 

Wartośd 

maksymalna 

Liczba Górny limit położenia klapy, odpowiadający kątowi koocowemu. 

Kąt początkowy Liczba Określa nachylenie klapy dla wartości minimalnej, wyrażone jako 

kąt liczony względem poziomego (w prawo) położenia 

wskazówki. Skrajne maksymalne wychylenie określone jest 

właściwością Kąt koocowy. Wzajemna zależnośd obu właściwości 

kątów skali decyduje o kierunku obrotu wskazówki. W razie 

konieczności można stosowad kąty większe od 360 stopni. 

W poniższe przykładach wartości minimalne i maksymalne 

wynoszą odpowiednio 0 i 100, a bieżąca wartośd jest równa 30. 

Kąt początku 0, Kąt kooca 90: 

 

Kąt początku 0, Kąt kooca 180:: 

 

Kąt początku 270, Kąt kooca 360: 

 

Kąt początku 360, Kąt kooca 270: 
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Kąt koocowy Liczba Określa nachylenie klapy dla wartości maksymalnej. 

Szerokośd klapki Liczba Określa szerokośd klapy. 

Dwa ramiona  Logiczna Określa czy klapa posiada dwa ramiona. 

 

Rozmiar 

przykrywki osi 

Liczba Określa rozmiar przykrywki osi obrotu klapy. 

 

Styl pierwszej 

koocówki 

Typ 

wyliczeniowy: 

Płaski, 

Okrągły 

Trójkątny  

Określa sposób zakooczenia pierwszego ramienia klapy. 

 

Styl drugiej 

koocówki 

Typ 

wyliczeniowy: 

Płaski, 

Okrągły 

Trójkątny  

Określa sposób zakooczenia drugiego ramienia klapy. 
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Właściwości stanowe 

  

Nazwa  Typ 

wartości 

Opis 

Wartośd Liczba Określa aktualne położenie wskazówki miernika. Wartośd 

właściwości powinna byd liczbą z zakresu określonego przez 

właściwości Wartośd minimalna i Wartośd maksymalna. 

Kolor 

pierwszego 

ramienia 

Kolor Określa kolor pierwszego ramienia klapy. 

Kolor gradientu 

pierwszego 

ramienia 

Kolor Określa kolor stosowany do wyświetlania pierwszego ramienia. Kolor 

będzie płynnie zmieniany pomiędzy kolorem podstawowym a 

kolorem gradientu. 

Kolor drugiego 

ramienia 

Kolor Określa kolor drugiego ramienia klapy. 

Kolor gradientu 

 drugiego 

ramienia 

Kolor Określa kolor stosowany do wyświetlania drugiego ramienia. Kolor 

będzie płynnie zmieniany pomiędzy kolorem podstawowym a 

kolorem gradientu. 

Kolor przykrywki 

osi 

Kolor Określa kolor przykrywki osi obrotu klapy. Kolor Transparent 

pozwala wyłączyd wyświetlanie przykrywki. 

Kolor gradientu 

przykrywki osi 

Kolor Określa kolor stosowany do wyświetlania przykrywki  osi. Kolor 

będzie płynnie zmieniany pomiędzy kolorem podstawowym a 

kolorem gradientu. 

  

  

  

Zdarzenia 
  

Zobacz: Standardowe zdarzenia obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM)   
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Obiekt Klawiatura 
  

Funkcje obiektu 
  

Obiekt Klawiatura jest obiektem umożliwiającym wprowadzanie tekstu i wartości liczbowych za 

pomocą myszki lub ekranów dotykowych. Może pracowad w trybie pełnej klawiatury 

alfanumerycznej lub jako prosta klawiatura numeryczna. Dla każdego obiektu klawiatury możemy 

ustawid kolory napisów, obwódki, tła, klawiszy i wciśniętych klawiszy oraz promieo zaokrąglenia 

klawiszy.  

Użytkownik po wybraniu pola służącego do wprowadzenia tekstu może używad klawiszy obiektu 

Klawiatura do wpisywania kolejnych znaków. Klawiatura może pracowad w trybie automatycznego 

pokazywania - pojawia się w momencie rozpoczęcia wprowadzania tekstu. Może byd też 

automatycznie pozycjonowana - ustawia się wtedy w pobliżu edytowanego tekstu. 

  

 

Rys. Przykłady obiektu Klawiatura. 
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Rys. Przykłady zastosowania obiektu Klawiatura w połączeniu z obiektem Obraz. 

  

  

Właściwości 
  

Zobacz:  Standardowe właściwości obiektów (podręcznik 

Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 

  

Właściwości podstawowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Rodzaj klawiatury Typ 

wyliczeniowy: 

Klasyczna, 

Numeryczna 

Określa, czy wyświetlona klawiatura posiada pełny zestaw 

klawiszy czy tylko klawisze numeryczne. 

Promieo zaokrąglenia 

klawiszy 

Liczba Określa promieo zaokrąglenia klawiszy. 

Automatyczne Logiczna Wartośd Tak oznacza, że klawiatura jest normalnie ukryta 
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pokazywanie i pojawia się tylko w momencie wprowadzania tekstu. 

Automatyczne 

pozycjonowanie  

Logiczna Określa, czy pozycja klawiatury ma byd automatycznie 

dostosowana do miejsca edycji tekstu. 

  

Właściwości stanowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Kolor czcionki Kolor Określa kolor opisu klawiszy. 

Kolor tła Kolor Określa kolor klawiatury poza obszarem klawiszy. 

Kolor klawiszy  Kolor Określa kolor tła klawiszy. 

Kolor otoczki klawiszy Kolor Określa kolor używany do rysowania obwódki klawiszy. 

Kolor zaznaczonych 

klawiszy 

Kolor Określa kolor służący do oznaczenia przyciskanych 

klawiszy. 

  

Zdarzenia 
  

Zobacz:  Standardowe zdarzenia obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 
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Obiekt Komunikaty 
  

Funkcje obiektu 
  

Obiekt Komunikaty jest obiektem, który wyświetla tekstowe opisy stanów zdefiniowanych w pliku 

zestawu komunikatów. Działanie obiektu jest zbliżone do sposobu działania obiektu klasy 

KOMUNIKATY systemu Asix w wersji klasycznej. W plikach zestawu komunikatów definiowane są 

stany obiektu. Opis każdego stanu składa się z wartości stanu, napisu opisującego stan oraz 

atrybutów wyświetlania. W trakcie pracy aplikacji, na podstawie aktualnej wartości stanu 

wyszukiwany jest odpowiedni opis tekstowy w pliku zestawu komunikatów. Wartośd stanu może 

przyjmowad postad: numeryczną, zakres wartości, postad tekstową lub *. Znak '*' oznacza stan 

domyślny, wyświetlany gdy wartośd zmiennej głównej obiektu Komunikaty nie pasuje do 

zdefiniowanych wartości stanów. 

 

Rys. Przykłady obiektu Komunikaty. 

  

Możliwości parametryzacji wyglądu wyświetlanych tekstów są ograniczone do wyboru koloru i 

czcionki. Obiekt nie posiada wbudowanych żadnych funkcji sterujących. Jeżeli wymagane jest 

rozszerzone formatowanie tekstów lub funkcje sterujące, to należy używad obiektów klasy Tekst. 

Zestaw komunikatów tworzony jest przy użyciu komendy Utwórz zestaw komunikatów, dostępnej po 

kliknięciu prawym przyciskiem myszy na węźle Zestaw komunikatów w panelu Eksplorator aplikacji 

(menu Widok > Eksplorator aplikacji). Komenda tworzy zestaw komunikatów o domyślnej nazwie 

'MessageSet1' (nazwę można zmienid klikając prawym przyciskiem myszy na wybranym zestawie 

komunikatów i wybierając komendę Zmieo nazwę). W trakcie tworzenia zestawu komunikatów, w 

podkatalogu 'MessageSets' głównego katalogu aplikacji tworzony jest plik zestawu komunikatów (o 

rozszerzeniu .msf). Patrz punkt:  Definiowanie plików zestawu komunikatów. 

  

Właściwości 
  

Zobacz:  Standardowe właściwości obiektów (podręcznik 

Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 
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Właściwości podstawowe 

  

Nazwa  Typ 
wartości 

Opis 

Liczba linii Liczba Steruje sposobem dopasowania wysokości czcionki do długości tekstu. 
Wartośd 0 oznacza, że należy tak zmniejszyd czcionkę, aby cały tekst 
zmieścił się w obszarze obiektu. Skutkiem tego, w zależności od 
długości tekstu, może zostad użyta inna czcionka. Wartośd większa od 0 
oznacza, że o wysokości czcionki decyduje wyłącznie rozmiar obiektu. 
W razie konieczności tekst może zostad obcięty lub podzielony na kilka 
linii. 

  

Właściwości stanowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Wartośd Liczba lub tekst Określa aktualną wartośd stanu. Na podstawie wartości tej 

właściwości wyszukiwany jest w pliku zestawu komunikatów 

aktualny opis stanu. 

Zestaw 

komunikatów 

Nazwa zestawu 

komunikatów 

Nazwa pliku zestawu komunikatów, z którego odczytywane są 

opisy stanów. 

Kolor  Kolor Określa domyślny kolor wyświetlanych tekstów. Używany wtedy, 

gdy w definicji stanu kolor napisu nie został określony. 

Kolor 

przekreślenia 

Kolor Określa kolor klawiatury poza obszarem klawiszy. 

Kolor tła Kolor Określa domyślny kolor tła wyświetlanych tekstów. Używany 

wtedy, gdy w definicji stanu kolor tła napisu nie został określony. 

Wyrównanie w 

poziomie  

Typ 

wyliczeniowy: 

Do lewej, 

Wyśrodkowanie, 

Do prawej 

Określa sposób poziomego pozycjonowania napisów wewnątrz 

obszaru obiektu.   

Wyrównanie w 

pionie  

Typ 

wyliczeniowy: 

Do góry, 

Wyśrodkowanie, 

Do dołu 

Określa sposób pionowego pozycjonowania napisów wewnątrz 

obszaru obiektu.   
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Czcionka Nazwa czcionki  Systemowa nazwa czcionki używanej do wyświetlania napisu. 

Styl czcionki Typ 

wyliczeniowy 

wielokrotny: 

Zwykły, 

Pogrubienie, 

Kursywa, 

Podkreślenie, 

Przekreślenie 

Określa styl używanej czcionki. Można stosowad wiele styli 

jednocześnie. 

  

Zdarzenia 
  

Zobacz:  Standardowe zdarzenia obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 

  

Definiowanie plików zestawu komunikatów 
  

Edycja pliku zestawu komunikatów odbywa się w panelu edycyjnym Zestaw komunikatów, 

uruchamianym po kliknięciu na wybranym zestawie komunikatów w węźle Zestaw komunikatów.  

 

Rys. Zestaw komunikatów. 

  

W kolumnie Wartośd dopuszczalne są następujące typy danych: 

 Znak * 

Stan domyślny, używany wtedy gdy nie uda się dopasowad do aktualnej wartości stanu 

żadnego innego komunikatu. 

 Numer stanu 

Numer stanu w postaci liczby całkowitej. Stan zostanie wybrany wtedy, gdy aktualna wartośd 

stanu jest równa podanemu numerowi. 

 Zakres numerów numer_od..numer_do 
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Zakres numerów stanu w postaci dwóch liczb całkowitych rozdzielonych znakami .. . Stan 

zostanie wybrany wtedy, gdy aktualna wartośd stanu mieści się w podanym zakresie. 

 Nazwa stanu  

Tekstowa nazwa stanu. Stan zostanie wybrane wtedy, gdy aktualna wartośd stanu w postaci 

tekstowej jest identyczna z podaną nazwą. 

  

Możliwa jest także edycja plików zestawów komunikatów dowolnym edytorem zewnętrznym, 

pozwalającym na edycję plików zapisanych w kodzie Unicode. Plik zestawów znajduje się w 

podkatalogu MessageSets katalogu definicyjnego aplikacji. 
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Obiekt Kontroler Wykresu 
  

Funkcje obiektu 
  

Obiekt Kontroler wykresu służy do sterowania pracą obiektów Wykres. Pozwala on na stworzenie 

obsługiwanego myszką interfejsu obsługi wykresów. Obiekt ma postad paska narzędziowego – zestaw 

dostępnych przycisków oraz ich układ jest swobodnie parametryzowany.  

  

Połącznie pomiędzy obiektem kontrolera i wykresu obywa się na zasadzie zgodności definicji 

właściwości Grupa wykresów. Możliwe jest jednoczesne podłączenie kilku obiektów Wykres – w tym 

przypadku wszystkie podłączone obiekty są sterowane w identyczny sposób. 

  

Właściwości 
  

Zobacz:  Standardowe właściwości obiektów (podręcznik 

Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 

  

Właściwości podstawowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Grupa 
wykresów 

Tekst Określa nazwę grupy sterowanych obiektów Wykres. Obiekty 
sterowane muszą mied identycznie ustawioną swoją nazwę grupy. 

Przyciski Typ 
wyliczeniowy 
wielokrotny: 
Przesuo w lewo, 
Przesuo w 
prawo, Przesuo 
w dół, Przesuo 
w górę, 
Powiększ w osi 
X,  Pomniejsz w 
osi X, Powiększ 
w osi Y,  
Pomniejsz w osi 
Y, Cały zakres w 
lewo, Cały 
zakres w prawo, 
Cały zakres w 

Właściwośd określa, które funkcje sterujące (przyciski) mają byd 
dostępne. Zestaw dostępnych funkcji w większości dotyczy zmiany 
pokazywanego  zakresu czasu, zmian skali czasowej i wartościowej 
oraz pozycjonowania kursora. Przycisk Czas aktualny  powoduje 
przestawienie wykresów na pokazywanie ostatnich danych. Przycisk 
 Domyślny zakres wartości przełącza skalę wartości obiektów zgodnie 
z ustawieniami zapisanymi w definicji obiektów, natomiast przycisk 
Stan początkowy powoduje przestawienie wykresów w stan, w 
którym obiekty były bezpośrednio po otwarciu diagramu.  Przycisk 
Ustaw horyzont czasu pozwala użytkownikowi wybrad dowolny 
zakres pokazywanego czasu.  
Tryb działania przycisków Kursor w … zależy od właściwości 
Przyciągaj kursor obiektu  Wykres. Standardowo dotyczą one 
swobodnego ruchu kursora. W trybie przyciągania służą do 
poruszania się po punktach serii  lub wyboru serii. 
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dół, Cały zakres 
w górę, Kursor 
w 
lewo/Poprzedni 
punkt, Kursor w 
prawo/Następny 
punkt, Kursor w 
dół/Poprzednia 
seria, Kursor w 
górę/Następna 
seria, Wyśrodkuj 
kursor, Czas 
aktualny, 
Domyślny zakres 
wartości, Stan 
początkowy, 
Ustaw horyzont 
czasu, Wyświetl 
legendę, 
Wyświetl 
pomoc, 
Włącz/Wyłącz 
kursor 

Układ 
poziomy 

Logiczna Określa, czy przyciski są wyświetlane w układzie poziomym czy 
pionowym. 

Dwie linie Logiczna Określa, czy przyciski są wyświetlane w układzie dwóch linii. 

  

Właściwości stanowe 

  

Nazwa  Typ 
wartości 

Opis 

Kolor tła Kolor Określa kolor tła przycisków. 
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Obiekt Kształt 
  

Funkcje obiektu 
  

Obiekt Kształt umożliwia wyświetlenie czterech podstawowych figur: prostokąt, kwadrat, koło i 

elipsa. Dla każdej figury można określid kolor wnętrza, grubośd i kolor obwódki, głębokośd i kolor 

cienia, głębokośd i kolor wypukłości (smugi), kierunek i kolor gradientu oraz dla prostokąta i kwadratu 

– promieo zaokrąglenia narożników. 

  

 

Rys. Przykłady obiektu Kształt. 

  

  

Obiekt Kształt  nie posiada wbudowanych żadnych funkcji interaktywnych i sterujących. Można 

jednak taką funkcjonalnośd dodad poprzez użycie akcji operatorskich w obsłudze zdarzeo. 

  

Zobacz: Parametryzacja funkcji interaktywnych w obiektach pasywnych 

(Asix.Evo_Techniki_budowy_diagramów.PDF/CHM)  
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Właściwości 
  

Zobacz:  Standardowe właściwości obiektów (podręcznik 

Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 

  

Właściwości podstawowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Typ kształtu Typ 

wyliczeniowy: 

Prostokąt, 

Kwadrat, 

Elipsa, Koło 

Określa typ rysowanej figury. 

Kierunek 

gradientu 

Typ 

wyliczeniowy: 

Poziomo, 

Pionowo, 

Ukośnie w 

górę, Ukośnie 

w dół 

Określa sposób gradientowego wypełnienia tła rysowanego kształtu. 

Właściwośd ma znaczenie tylko wtedy, gdy ustawiony jest kolor 

gradientu we właściwości Kolor gradientu. 

   

Głębokośd 

cienia 

Liczba Wartośd większa od 0 powoduje wyświetlenie cienia kształtu. Cieo 

rysowany jest z przesunięciem w dół i w prawo o podaną ilośd pikseli. 

Właściwośd ma znaczenie tylko wtedy, gdy ustawiony jest kolor cienia 

we właściwości Kolor cienia. 

 

Cieo nie jest rysowany, jeżeli została ustawiona właściwośd Głębokośd 

wypukłości. 

Głębokośd 

wypukłości 

Liczba Wartośd większa od 0 powoduje rysowanie kształtu z efektem 

wypukłości (rozmycia). Kolor wypukłości jest zmodyfikowanym 

kolorem podstawowym wypełnienia lub zmodyfikowanym kolorem 

otoczki (jeżeli otoczka jest rysowana). Wypukłośd jest rozmyta - chyba 
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że zostanie dodatkowo zastosowana otoczka. 

 

  

Kierunek 

wytłoczenia 

Typ 

wyliczeniowy: 

Lewa góra, 

Prawa góra, 

Lewy dół, 

Prawy dół 

Określa kierunek rysowania efektu wypukłości. 

 

Szerokośd 

otoczki 

Liczba Określa szerokośd (w pikselach) otoczki rysowanej wzdłuż krawędzi 

kształtu. Właściwośd ma znaczenie tylko wtedy, gdy ustawiony jest 

kolor otoczki we właściwości Kolor otoczki. 

 

Promieo 

zaokrąglenia 

Liczba W przypadku kształtów prostokąt i kwadrat właściwośd określa 

wyrażony w pikselach promieo zaokrąglenia narożników. 

 

  

Właściwości stanowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Kolor Kolor Określa podstawowy kolor wypełnienia kształtu. Wybranie koloru 

Transparent i ustawienie niezerowej szerokości otoczki pozwala na 

rysowanie jedynie konturu kształtu.  

Kolor 

gradientu 

Kolor Określa kolor stosowany do gradientowego wypełnienia tła kształtu. 

Kolor tła będzie płynnie zmieniany pomiędzy kolorem podstawowym a 

kolorem gradientu. Sposób wypełniania określa właściwośd Kierunek 

gradientu. 
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Obrazek tła Nazwa 

obrazka 

Nazwa obrazka wyświetlanego jako wypełnienie tła kształtu. Obrazek 

zawsze wyświetlany jest w trybie kafelków. 

 

Kolor otoczki Kolor Określa kolor otoczki. 

Styl  otoczki Typ 

wyliczeniowy: 

Brak, Kreska, 

Kropka, 

Kreska-

Kropka,  

Kreska-

Kropka-

Kropka 

Określa sposób rysowania otoczki. Wartośd Brak oznacza rysowanie 

otoczki pełną linią. 

Kolor cienia Kolor Określa kolor cienia kształtu. 

  

Zdarzenia 
  

Zobacz: Standardowe zdarzenia obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 
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Obiekt Linia 
  

Funkcje obiektu 
  

Obiekt Linia pozwala na tworzenie pojedynczych odcinków linii lub dowolnych płaskich figur 

geometrycznych złożonych z sekwencji odcinków. Kształt obiektu jest definiowany serią koordynat 

poszczególnych wierzchołków linii. Można definiowad kształt koocówek linii oraz stosowad linie 

przerywane. 

 

Obiekt Linia nie posiada wbudowanych żadnych funkcji interaktywnych i sterujących. Można jednak 

taką funkcjonalnośd dodad poprzez użycie akcji operatorskich w obsłudze zdarzeo. 

Zobacz: Parametryzacja funkcji interaktywnych w obiektach pasywnych 

(Asix.Evo_Techniki_budowy_diagramów.PDF/CHM) 

  

Właściwości 
  

Zobacz: Standardowe właściwości obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 

  

Właściwości podstawowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 



Obiekt Linia 

29 

Wierzchołki  Lista 

współrzędnych  

Lista par X,Y współrzędnych kolejnych wierzchołków linii. 

Współrzędne X i Y pozycji wierzchołka  wyrażone są w pikselach i 

liczone względem lewego górnego narożnika diagramu. Kolejne pary 

wierzchołków są rozdzielone znakiem średnika. 

Grubośd Liczba Określa grubośd linii w pikselach. 

Zaokrąglone 

złączenia 

Logiczna Określa, czy należy zaokrąglad połączenia pomiędzy poszczególnymi 

odcinkami linii. 

 

Styl 

początku 

Typ 

wyliczeniowy: 

Brak, Płaski, 

Okrągły, 

Trójkątny, 

Strzałka 

Określa styl rysowania pierwszego wierzchołka linii. 

 

Styl kooca Typ 

wyliczeniowy: 

Brak, Płaski, 

Okrągły, 

Trójkątny, 

Strzałka 

Określa styl rysowania ostatniego wierzchołka linii. 

Styl pasków Typ 

wyliczeniowy: 

Brak, Kreska, 

Kropka, 

Kreska-

Kropka, 

Kreska-

Kropka-Kropka 

Pozwala włączyd tryb rysowania linii przerywanych i określa sposób 

tworzenia przerw. 
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Właściwości stanowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Kolor Kolor Określa kolor linii. 

Kolor pasków Kolor Określa kolor przerw w trybie linii przerywanej. Kolor 

Transparent pozwala na tworzenie przerw przezroczystych.  

 

Offset 

wypełnienia 

Liczba                            W trybie linii przerywanej pozwala na przesunięcie wzorca 

rysowania, co powoduje efekt animacji ruchu. Jednostką 

przesunięcia jest szerokośd przerwy pomiędzy fragmentami 

linii. 

Przykład: 

=Variable(Counter)/10.0 

Wyrażenie animuje ruch linii na bazie zmian zmiennej 

systemowej Counter. Dzielenie (ewentualnie mnożenie) 

wartości zmiennej służy do sterowania szybkością i płynnością 

animacji. 

  

Zdarzenia 
  

Zobacz: Standardowe zdarzenia obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 
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Obiekt Miernik 
  

Funkcje obiektu 
  

Obiekt Miernik służy do prezentacji liczbowych wartości pomiarów w postaci wskazao zegara 

wskazówkowego. Dla każdego miernika można zdefiniowad: zakres wartości, liczbę podziałek 

głównych i podpodziałek, kąty początku i kooca wyświetlania podziałki. Możliwe jest wyświetlanie 

limitów (LL, L, H, HH) z indywidualnie ustawianym kolorem każdego limitu. 

 

Rys. Przykłady obiektu Miernik.  

 

Rys. Przykłady zastosowania obiektu Miernik w połączeniu z obiektem Obraz. 
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Obiekt Miernik nie posiada wbudowanych żadnych funkcji interaktywnych i sterujących. Można 

jednak taką funkcjonalnośd dodad poprzez użycie akcji operatorskich w obsłudze zdarzeo. 

Zobacz: Parametryzacja funkcji interaktywnych w obiektach pasywnych 

(Asix.Evo_Techniki_budowy_diagramów.PDF/CHM) 

  

Właściwości 
  

Zobacz: Standardowe właściwości obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 

Właściwości podstawowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Bez tła Logiczna Właściwośd pozwala na wyświetlenie miernika w uproszczonej 

postaci, w której wyświetlana jest tylko skala i wskazówka 

miernika. Tryb ten przeznaczony jest do tworzenia mierników z 

dwoma wskazówkami poprzez nałożenie na siebie dwóch 

mierników, z których jeden jest wyświetlany w trybie Bez tła. 

 

Skalę można usunąd poprzez ustawienie koloru Transparent  we 

właściwościach Kolor podziałki i Kolor czcionki. 
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Obrazek tła Nazwa 

obrazka 

Określa nazwę obrazka, który zostanie wyświetlony jako tło 

miernika. 

 

Pokaż limity Logiczna Określa, czy na skali miernika należy zaznaczyd osobnymi 

kolorami przedziały limitów. 
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Pokaż limity w tle Logiczna Określa, czy przedziały limitów mają byd zaznaczane na całym tle 

miernika. 

 

 Czcionka  Nazwa 

czcionki 

Systemowa nazwa czcionki używanej do wyświetlania wartości 

podziałek skali miernika. 

Styl czcionki Typ 

wyliczeniowy 

wielokrotny: 

Zwykły, 

Pogrubienie, 

Kursywa, 

Podkreślenie, 

Przekreślenie 

Określa styl używanej czcionki. Można stosowad wiele styli 

jednocześnie. 

Liczba podziałek Liczba Określa liczbę podziałek głównych na skali miernika. 

Liczba 

podpodziałek  

Liczba Określą liczbę podpodziałek pomiędzy poszczególnymi 

podziałkami głównymi. 

Wartośd Liczba Określa aktualne położenie wskazówki miernika. Wartośd 

właściwości powinna byd liczbą z zakresu określonego przez 

właściwości Wartośd minimalna i Wartośd maksymalna. 

Wartośd 

minimalna 

Liczba Dolny limit zakresu skali miernika. 

Wartośd 

maksymalna 

Liczba Górny limit zakresu skali miernika. 

Wartośd LL Liczba Wartośd limitu LL (minimum krytyczne) skali miernika. 

Wartośd L Liczba Wartośd limitu L (minimum) skali miernika. 
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Wartośd H Liczba Wartośd limitu H (maksimum) skali miernika. 

Wartośd HH Liczba Wartośd limitu HH (maksimum krytyczne) skali miernika. 

Kąt początkowy Liczba Określa położenie początku skali miernika wyrażone jako kąt 

liczony względem poziomego (w prawo) położenia wskazówki. 

Koniec skali określany jest właściwością Kąt koocowy. Wzajemna 

zależnośd obu właściwości kątów skali decyduje o kierunku 

obrotu wskazówki. W razie konieczności można stosowad kąty 

większe od 360 stopni. 

Kąt początku 0, Kąt kooca 90: 

 

Kąt początku 90, Kąt kooca 0: 

 

Kąt początku 90, Kąt kooca 360: 

 

Kąt początku 135, Kąt kooca 405: 
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Kąt koocowy Liczba Określa położenie kooca skali miernika. 

Kolor wartości 

poprawnej 

Kolor Określa kolor oznaczenia przedziału wartości normalnych. 

Kolor LL Kolor Określa kolor oznaczenia przedziału wartości LL (minimum 

krytycznego). 

Kolor L Kolor Określa kolor oznaczenia przedziału wartości L (minimum). 

Kolor H Kolor Określa kolor oznaczenia przedziału wartości H (maksimum). 

Kolor HH Kolor Określa kolor oznaczenia przedziału wartości HH (maksimum 

krytycznego). 

  

Właściwości stanowe 

  

Nazwa  Typ 

wartoś

ci 

Opis 

Kolor 

wskazó

wki 

Kolor Określa kolor wskazówki. 

Kolor tła Kolor Określa kolor tła miernika. 

Kolor 

otoczki 

Kolor Określa kolor otoczki wokół miernika. Kolor Transparent pozwala wyłączyd 

wyświetlanie otoczki. 
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Kolor 

podziałk

i 

Kolor Określa kolor podziałki na skali miernika. Kolor Transparent pozwala wyłączyd 

wyświetlanie podziałki. 

Kolor 

czcionki 

Kolor Określa kolor opisów wartości na skali miernika. Kolor Transparent pozwala 

wyłączyd wyświetlanie wartości podziałek. 

  

Zdarzenia 
  

Zobacz: Standardowe zdarzenia obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 
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Obiekt Obraz 
  

Funkcje obiektu 
  

Obiekt Obraz służy do wyświetlania jednego z obrazków znajdujących się w bibliotece obrazków 

aplikacji. Obsługiwane są obrazki typu BMP, JPG, GIF, PNG, TIFF, WMF, EMF, ICO. Można również 

używad obrazków w postaci animowanych plików GIF.  

  

 

Rys. Przykłady obiektu Obraz (obrotowy wentylator jest animowanym gifem). 
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Wyświetlany obrazek może byd skalowany z zachowaniem proporcji lub bez zachowania proporcji. 

Na obrazku można dokonywad również szereg transformacji: obroty (o 90, 180, 270 stopni), odbicia 

lustrzane, zmiana barwy, jasności i nasycenia.  

Obiekt Obraz nie posiada wbudowanych żadnych funkcji interaktywnych i sterujących. Można jednak 

taką funkcjonalnośd dodad poprzez użycie akcji operatorskich w obsłudze zdarzeo. 

Zobacz: Parametryzacja funkcji interaktywnych w obiektach pasywnych 

(Asix.Evo_Techniki_budowy_diagramów.PDF/CHM) 

  

Właściwości 
  

Zobacz: Standardowe właściwości obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 

  

Właściwości podstawowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Skalowanie Logiczna Określa, czy obrazek będzie dopasowywany do zmian rozmiaru 

obiektu. Dotyczy to także przeskalowania obiektu w wyniku zmiany 

rozmiaru diagramu. 

 

Wyłączenie skalowania powoduje, że obrazek wyświetlany jest 

zawsze w oryginalnym rozmiarze i może zostad obcięty z lewej lub 

dolnej strony. 

Zachowanie 

proporcji 

Logiczna Określa, czy proces skalowania obrazka do rozmiaru obiektu 

zachowuje oryginalne proporcje obrazka. 
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Wyrównanie 

obrazu 

Typ 

wyliczeniowy: 

Brak, Do góry, 

Do dołu, Do 

lewej, Do 

prawej 

Określa w jaki sposób obrazek ma byd umieszczony w ramach 

obszaru obiektu.  

 

Właściwośd ma znaczenie tylko wtedy, gdy nie jest włączony tryb 

skalowania obrazków bez zachowania proporcji. Brak wyrównania 

do krawędzi oznacza wyśrodkowanie obrazka. 

  

Właściwości stanowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Nazwa obrazu Nazwa obrazka Nazwa wyświetlanego obrazka. Obrazek musi znajdowad się w 

bibliotece obrazków aplikacji. 

Kolor 

przekreślenia 

Kolor Zdefiniowanie koloru innego niż Transparent  powoduje 

narysowanie kreski przekreślającej obrazek. 
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Obrót Typ 

wyliczeniowy: 

Brak, 90, 180, 

270 

Określa wartośd obrotu obrazka. 

 

Odbicie 

lustrzane 

Typ 

wyliczeniowy: 

Brak, X, Y, XY 

Określa, czy obrazek będzie przekształcony poprzez odbicie 

lustrzane względem wybranej osi. 

 

Barwa Liczba <-1,1> Określa stopieo modyfikacji barwy obrazka. Wartośd 0 oznacza 

obrazek w wersji oryginalnej. 

 

Nasycenie Liczba <-1,1> Określa stopieo modyfikacji nasycenia kolorów obrazka. Wartośd 

0 oznacza obrazek w wersji oryginalnej. 
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Jasnośd Liczba <-1,1> Określa stopieo modyfikacji jasności obrazka. Wartośd 0 oznacza 

obrazek w wersji oryginalnej. 

 

  

Zdarzenia 
  

Zobacz: Standardowe zdarzenia obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 
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Obiekt Pole autoryzacji 
  

Funkcje obiektu 
  

Obiekt Pole autoryzacji jest obiektem służącym do wykonywania operacji logowania, wylogowywania 

oraz zmiany haseł użytkowników. Konfigurując taki obiekt można określid kolor jego tła oraz 

zdecydowad, czy widoczne mają byd przyciski wylogowania i zmiany hasła. 

  

 

Rys. Przykłady obiektu Pole autoryzacji. 

  

Obiekt pozwala na wstawienie funkcji związanych z zarządzaniem użytkownikami bezpośrednio na 

diagram. Alternatywą jest używanie okienka Panelu Kontrolnego,  ewentualnie stworzenie własnego 

interfejsu logowania z użyciem akcji operatorskich  Login i Logout. 

  

Obiekt Pole autoryzacji jest obiektem typu kontrolkowego. 

  

Zobacz też 

  

- Asix.Evo_Akcje_operatorskie.PDF/CHM, akcja Login, Logout  

  

Właściwości 
  

Zobacz: Standardowe właściwości obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 
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Właściwości podstawowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Zamknij 
bieżące 
okno po 
zalogowaniu  

Logiczna Wybranie wartości Tak spowoduje, że po poprawnym zalogowaniu 
zostanie zamknięte okno, w ramach którego obiekt został 
wyświetlony. Funkcję automatycznego zamykania należy stosowad  
tylko wtedy, gdy obiekt został umieszczony na dedykowanym oknie 
przeznaczonym do logowania użytkownika (np. na diagramie 
otwieranym akcją OpenDiagram). 

 

  

Właściwości stanowe 

  

Nazwa  Typ 
wartości 

Opis 

Kolor tła Kolor Określa kolor tła obiektu. 

Pokazuj 
przycisk zmiany 
hasła 

Logiczna Określa, czy przycisk Zmiana hasła  ma byd wyświetlany. 

Pokazuj 
przycisk 
wylogowania 

Logiczna Określa, czy przycisk Wyloguj  ma byd wyświetlany. 
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Obiekt Przeglądarka 
  

Funkcje obiektu 
  

Obiekt Przeglądarka jest uniwersalnym obiektem służącym do wyświetlania na diagramie zawartości 

wskazanej strony WWW lub dowolnych dokumentów obsługiwanych przez przeglądarkę IE (np. PDF, 

niektóre dokumenty pakietu Office, filmy, itp.).  Jednym z zastosowao tego obiektu może byd 

wyświetlanie obrazu z kamer internetowych lub przemysłowych, jeżeli źródło takiego obrazu jest 

udostępnione w postaci serwisu lub strony HTML. Obiekt pozwala też na wyświetlenie zawartości 

podanej bezpośrednio w definicji obiektu. 

 

Rys. Przykłady obiektu Przeglądarka. 

  

  

Obiekt Przeglądarka jest obiektem typu kontrolkowego. 

  

UWAGA: 
W przypadku, gdy aplikacja jest uruchamiana w trybie przeglądarkowym, to użyty w aplikacji obiekt  
typu Przeglądarka będzie działał tylko wtedy, gdy zostanie użyty na diagramie, który zostanie 
otwarty poza oknem głównym przeglądarki w niezależnym oknie aplikacji Asix.Evo (otwartym nie w 
przeglądarce). 

  

Właściwości 
  

Zobacz:  Standardowe właściwości obiektów (podręcznik 

Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 
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Właściwości podstawowe 

  

Nazwa  Typ 
wartości 

Opis 

Zezwolenie 
na 
nawigację 

Logiczna Określa, czy użytkownik może zmieniad stronę poprzez użycie łączy 
obecnych na stronie wyświetlanej.  

Pokazuj 
paski 
przewijania 

Logiczna Określa, czy w obiekcie przeglądarki będą pokazywane suwaki. 

  

Właściwości stanowe 

  

Nazwa  Typ 
wartości 

Opis 

Url Tekst Adres Url strony html lub ścieżka do lokalnego pliku w formacie 
obsługiwanym przez przeglądarkę IE. 
Przykład: 
http://www.asix.com.pl – adres strony html 
c:\manuals\m1.pdf – wskazanie pliku na dysku lokalnym w formacie pdf 
  

Zawartośd Tekst Pozwala na zdefiniowanie wyświetlanej zawartości bezpośrednio w 
definicji obiektu. Wartośd właściwości może byd wyliczana wyrażeniem 
lub byd ustawiana przez skrypt przy pomocy akcji operatorskiej 
 SetProperty. 
Właściwośd Zawartośd ma pierwszeostwo przed właściwością Url. 
Przykład: 
<b>Trochę tekstu</b> – wyświetlenie  tekstu wytłuszczoną czcionką  

  

  

  

  

http://www.asix.com.pl/
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Obiekt Przycisk 
  

Funkcje obiektu 
  

Obiekt Przycisk służy do wizualizacji przycisków pozwalających na realizację sterowania 

dwustanowego. Dostępne są różne typy i style przycisków -kolorystyka i efekty wizualne są 

swobodnie definiowane. Przeznaczenie przycisku może byd opisane napisem lub/i obrazkiem. 

Efektem działania przycisku jest  ustawienie zmiennej sterowanej lub wykonanie dowolnej akcji 

operatorskiej. Dostępny jest tryb pracy „z powtarzaniem”, w którym sterowanie (akcja) jest 

wykonywane cyklicznie przez okres przytrzymywania przycisku w stanie wciśniętym. 

 Istnieje  możliwośd zdefiniowania skrótu klawiszowego, którym można aktywowad funkcje przycisku. 

Dodatkowo można grupowad przyciski w ramach tzw. grupy sterowania, dzięki czemu można 

zrealizowad synchroniczne sterowanie poszczególnych bitów zmiennej. 

  

 

  

Rys. Przykłady obiektu Przycisk. 
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Rys. Przykłady zastosowania obiektu Przycisk w połączeniu z obrazkiem. 

  

  

Właściwości 
  

Zobacz:  Standardowe właściwości obiektów (podręcznik 

Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 

  

Właściwości podstawowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Sterowanie 
bitowe 

Logiczna Określa sposób wykonywania operacji sterujących wykonywanych 
przez obiekt. W przypadku wartości Nie, wartości sterujące podane we 
właściwościach Wartośd włączenia, Wartośd wyłączenia i Wartośd 
kooca powtarzania są wysyłane do zmiennej sterowanej bez żadnej 
modyfikacji. Jeżeli sterowanie bitowe jest włączone, to w przypadku 
wartości włączenia i kooca powtarzania operacja sterująca polega na 
ustawieniu niezerowych bitów maski, a w przypadku wartości 
wyłączenia nastąpi wyzerowanie wszystkich bitów zmiennej 
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sterowanej zgodnie z podaną maską bitową wyłączenia. 

Typ przycisku Typ 
wyliczeniowy: 
Przycisk 
prostokątny 
3D, Przycisk 
eliptyczny 3D, 
Przełącznik 
poziomy, 
Przełącznik 
pionowy, 
Standardowy 
przycisk 
Windows, 
Pole wyboru 

Określa ogólny wygląd i zachowanie przycisku. 

Płaski Logiczna Określa, czy przycisk ma mied postad płaską czy trójwymiarową. 
Przyciski trójwymiarowe obsługują animację efektów wciskania i 
puszczania przycisków.  

Tryb 
przełącznika 

Logiczna Określa tryb pracy przycisku. W trybie przełącznika, obiekt  w 
momencie kliknięcia myszką zmienia stan na przeciwny (wykonuje 
odpowiednią operację sterującą i zdarzenie). W trybie zwykłym 
przycisk z założenia działa jako przycisk jednopozycyjny – w momencie 
kliknięcia obiekt wykonuje operacje związane z przejściem do stanu 
przeciwnego i z powrotem do stanu początkowego.  

Limit czasu 
odpowiedzi 
[ms] 

Liczba Właściwośd używana tylko wtedy, gdy Tryb przełącznika jest równy 
 true. Jeżeli obiekt nie jest w trakcie wyboru nowej wartości, to 
standardowo za jego stan odpowiada wartośd właściwości Włączony. 
Jeżeli właściwośd  Limit czasu odpowiedzi jest ustawiona, to 
bezpośrednio po wykonaniu operacji sterującej,  przez podany czas 
podtrzymywany jest stan przycisku, wynikający z wykonanej operacji – 
niezależnie od wartości właściwości Włączony. 
Ma to celu uniknięcie ruchów przycisku w sytuacji, kiedy czas 
wykonania operacji sterującej i reakcji obiektu jest zauważalnie długi. 

Kierunek 
gradientu 

Typ 
wyliczeniowy: 
Poziomo, 
Pionowo, 
Ukośnie w 
górę, Ukośnie 
w dół 

Określa sposób gradientowego wypełnienia tła przycisku. Właściwośd 
ma znaczenie tylko dla niektórych typów przycisków oraz wymaga 
ustawienia właściwości Kolor gradientu wyłączenia i Kolor gradientu 
włączenia. 

Głębokośd 
cienia 

Liczba Wartośd większa od 0 powoduje wyświetlenie cienia przycisku 
(dotyczy tylko niektórych typów przycisków). Cieo rysowany jest z 
przesunięciem w dół i w lewo o podaną ilośd pikseli. Właściwośd ma 
znaczenie tylko wtedy, gdy ustawiony jest kolor cienia we właściwości 
Kolor cienia. 

Szerokośd 
otoczki 

Liczba Określa szerokośd (w pikselach) otoczki rysowanej wokół przycisku. 
Właściwośd ma znaczenie tylko wtedy, gdy ustawiony jest kolor otoczki 
we właściwościach Kolor otoczki włączenia i Kolor otoczki wyłączenia. 

Tryb obrazka Typ Określa sposób, w jaki  pozycjonowany jest obrazek wyświetlany na 
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wyliczeniowy: 
Kafelki, 
Rozciąganie, 
Wyśrodkowan
y, Skalowany 
przed 
tekstem, 
Skalowany za 
tekstem, 
Przylegający z 
góry, 
Przylegający z 
dołu, 
Przylegający z 
lewej, 
Przylegający z 
prawej, 
Skalowany w 
tle 

przycisku. 

Obrazek 
widoczny 

Logiczna Określa, czy należy wyświetlad obrazek na tle przycisku. 

Promieo 
zaokrąglenia 

Liczba Określa promieo zaokrąglenia narożników przycisków. Dotyczy tylko 
płaskich prostokątnych przycisków. 

Wyrównanie 
tekstu w 
poziomie 

Typ 
wyliczeniowy: 
Do lewej, 
Wyśrodkowan
ie, Do prawej 

Określa sposób wyrównywania w poziomie tekstów opisujących 
przycisk. 

Wyrównanie 
tekstu w 
pionie 

Typ 
wyliczeniowy: 
Do góry, 
Wyśrodkowan
ie, Do dołu 

Określa sposób wyrównywania w pionie tekstów opisujących przycisk. 

 Czcionka  Nazwa 
czcionki 

Systemowa nazwa czcionki używanej do wyświetlania  tekstów na 
przycisku. 

Styl czcionki Typ 
wyliczeniowy 
wielokrotny: 
Zwykły, 
Pogrubienie, 
Kursywa, 
Podkreślenie, 
Przekreślenie 

Określa styl używanej czcionki. Można stosowad wiele styli 
jednocześnie. 

Rozmiar 
czcionki 

Liczba Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlenia tekstów 
opisujących przycisk. Wartośd 0 oznacza automatyczny dobór 
rozmiaru. 

Margines 
tekstu [%] 

Liczba Określa wielkośd marginesu uwzględnianego przy wyświetlaniu opisu 
przycisku. Właściwośd ma znaczenie tylko wtedy, gdy włączony jest 
automatyczny dobór rozmiaru czcionki. 
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Liczba linii Liczba Steruje sposobem dopasowania wysokości czcionki do długości tekstu. 
Wartośd 0 oznacza, że należy tak zmniejszyd czcionkę, aby cały tekst 
się zmieścił w obszarze obiektu. Skutkiem tego, w zależności od 
długości tekstu, może zostad użyta inna czcionka. Wartośd większa od 
0 oznacza, że o wysokości czcionki decyduje wyłącznie rozmiar 
obiektu. W razie konieczności tekst może zostad obcięty lub 
podzielony na kilka linii. 

 

Sterowanie 
natychmiasto
we 

Logiczna Określa, czy w momencie użycia przycisku, wartośd sterująca jest 
automatycznie wysyłana do zmiennej sterującej. Jeżeli nie, to do 
realizacji sterowania wymagane jest użycie akcji operatorskiej 
SendControls. 

Z 
powtarzanie
m 

Logiczna Określa, czy przycisk pracuje w trybie automatycznego powtarzania 
operacji sterującej. W trybie z powtarzaniem przez cały czas, w którym 
użytkownik trzyma wciśnięty klawisz myszki, wykonywana jest 
okresowo operacja ustawienia zmiennej sterowanej na wartośd 
podaną we właściwości Wartośd włączenia lub Wartośd wyłączenia, 
oraz powtarzane jest zdarzenie Włączenie przycisku lub Wyłączenie 
przycisku. Po puszczeniu przycisku myszki wykonywane jest 
jednokrotnie zdarzenie Koniec powtarzania, oraz sterowanie zgodne z 
wartością podaną we właściwości  Wartośd kooca powtarzania. 

Skrót 
klawiszowy 

Tekst Określa nazwę kombinacji przycisków klawiatury, których przyciśnięcie 
przez użytkownika jest równoznaczne z kliknięciem myszką w obszarze 
obiektu. Właściwe nazwy  skrótów najlepiej uzyskad przy pomocy 
okienka edycji właściwości. 
  
Przykłady nazw: 
  
Alt+Q, Shift+F10, Ctrl+Space 

Grupa 
sterowania  

Tekst Określa nazwę grupy obiektów sterujących. Jeżeli obiekt wchodzi w 
stan oczekiwania na wysłanie sterowania (oczekiwanie na akcję 
SendControls), to wszystkie pozostałe obiekty grupy rezygnują z 
oczekiwania. Mechanizm pozwala organizowad przyciski w grupy, 
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które sterują pojedynczymi bitami tej samej zmiennej i gwarantują 
ustawienie tylko jednego, ostatnio wybranego bitu.  

  

Właściwości stanowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Włączony Logiczna Określa, czy przycisk jest aktualnie w stanie włączonym (wciśniętym) 
czy wyłączonym (wyciśniętym). Na podstawie stanu wybierane są 
właściwe opisy i kolory przycisku.  
Wartośd właściwości może byd ignorowana, jeżeli ustawiona jest 
właściwośd Limit czasu odpowiedzi, a obiekt jest bezpośrednio po 
wykonaniu operacji sterującej. 

Wartośd 
wyłączenia 

Tekst Określa wartośd sterującą używaną w przypadku włączenia 
(wciśnięcia) przycisku. W zależności od ustawienia właściwości 
Sterowanie bitowe jest to wartośd wysyłana bezpośrednio lub maska 
bitowa ustawianych bitów. 

Wartośd 
włączenia 

Tekst Określa wartośd sterującą używaną w przypadku wyłączenia 
(wyciśnięcia) przycisku. W zależności od ustawienia właściwości 
Sterowanie bitowe jest to wartośd wysyłana bezpośrednio lub maska 
bitowa zerowanych bitów. 

Wartośd 
kooca 
powtarzania 

Tekst Określa wartośd używaną do zakooczenia sekwencji sterowania w 
trybie z powtarzaniem. W zależności od ustawienia właściwości 
Sterowanie bitowe jest to wartośd wysyłana bezpośrednio lub maska 
bitowa ustawianych bitów.  

Kolor 
wyłączenia 

Kolor Określa podstawowy kolor tła przycisku w stanie wyłączenia. 

Kolor 
włączenia 

Kolor Określa podstawowy kolor tła przycisku w stanie włączenia. 

Kolor 
gradientu 
wyłączenia 

Kolor Określa kolor stosowany do gradientowego wypełnienia tła przycisku 
w stanie wyłączenia. Kolor tła będzie płynnie zmieniany pomiędzy 
kolorem podstawowym a kolorem gradientu. Sposób wypełniania 
określa właściwośd Kierunek gradientu. 

Kolor 
gradientu 
włączenia 

Kolor Określa kolor stosowany do gradientowego wypełnienia tła przycisku 
w stanie włączenia. Kolor tła będzie płynnie zmieniany pomiędzy 
kolorem podstawowym a kolorem gradientu. Sposób wypełniania 
określa właściwośd Kierunek gradientu. 

Kolor 
otoczki 
wyłączenia 

Kolor Określa kolor otoczki przycisku w stanie wyłączenia. 

Kolor 
otoczki 
włączenia 

Kolor Określa kolor otoczki przycisku w stanie włączenia. 

Kolor cienia Kolor Określa kolor cienia przycisku. 

Obrazek 
wyłączenia 

Nazwa 
obrazka 

Określa nazwę obrazka wyświetlanego na przycisku stanie wyłączenia. 
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Obrazek 
włączenia 

Nazwa 
obrazka 

Określa nazwę obrazka wyświetlanego na przycisku stanie włączenia. 

Tekst 
wyłączenia 

Tekst Określa napis wyświetlany na przycisku stanie wyłączenia. 

Tekst 
włączenia  

Tekst Określa napis wyświetlany na przycisku stanie włączenia. Jeżeli jest 
pusty, to w każdym stanie przycisku stosowany jest tekst podany we 
właściwości Tekst wyłączenia. 

Kolor tekstu 
wyłączenia 

Kolor Określa kolor napis wyświetlanego na przycisku stanie wyłączenia. 

Kolor tekstu 
włączenia 

Kolor Określa kolor napis wyświetlanego na przycisku stanie włączenia. 

  

Zdarzenia 
  

Zobacz: Standardowe zdarzenia obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 

  

Nazwa Opis 

Włączenie przycisku Zdarzenie wykonywane w przypadku włączenia (wciśnięcia) przycisku. 
Jeżeli sterowanie nie jest natychmiastowe, to zdarzenie wystąpi dopiero 
w momencie wykonania akcji SendControls. 

Wyłączenie przycisku Zdarzenie wykonywane w przypadku wyłączenia (wyciśnięcia) przycisku. 
Jeżeli sterowanie nie jest natychmiastowe, to zdarzenie wystąpi dopiero 
w momencie wykonania akcji SendControls. 

Koniec powtarzania Zdarzenie wykonywane jednokrotnie na zakooczenie zakooczenia 
sekwencji sterowania w trybie z powtarzaniem. 
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Obiekt Punkt pracy 
 

Funkcje obiektu 
 

Obiekt Punkt pracy służy do wizualizacji położenia punku pracy, wyliczanego jako funkcja dwóch 

wartości odpowiedzialnych za współrzędne X i Y. Położenie punktu pracy można pokazad na tle 

obrazka będącego częścią obiektu lub na tle innych obiektów. W ramach obiektu można wyświetlid 

podziałkę wartości. 

Położenie punktu pracy można wyświetlid przy pomocy jednego z predefiniowanych kursorów lub 

zastosowad dowolny obrazek. Możliwe jest rysowanie śladu ostatnich zmian położenia punktu pracy. 

 

 

Rys. Przykłady obiektu Punkt Pracy 

 

Właściwości 
 

Zobacz: Standardowe właściwości obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 

 

Właściwości podstawowe 

 

Nazwa  Typ wartości Opis 

Wartośd X  Liczba Wartośd współrzędnej X punktu pracy. Położenie na ekranie 

wyliczane jest z uwzględnieniem właściwości Wartośd 

minimalna X i Wartośd maksymalna X. Punkt pracy 

przemieszczany jest w całym obszarze obiektu, jeżeli nie są 

wyświetlane podziałki. W przeciwnym przypadku obszar 
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zajęty przez podziałki jest pomijany. 

Wartośd 

minimalna X  

Liczba Wartośd odpowiadająca skrajnemu lewemu położeniu  

punktu pracy. 

Wartośd 

maksymalna X  

Liczba Wartośd odpowiadająca skrajnemu prawemu położeniu  

punktu pracy. 

Wartośd Y  Liczba Wartośd współrzędnej Y punktu pracy. Położenie na ekranie 

wyliczane jest z uwzględnieniem właściwości Wartośd 

minimalna Y i Wartośd maksymalna Y. 

Wartośd 

minimalna Y  

Liczba Wartośd odpowiadająca skrajnemu dolnemu położeniu 

punktu pracy. 

Wartośd 

maksymalna Y  

Liczba Wartośd odpowiadająca skrajnemu górnemu położeniu 

punktu pracy. 

Styl wskaźnika Typ wyliczeniowy: 

Brak, Krzyżyk, X, 

Okrągły, Obrazek 

Określa sposób rysowania kursora pokazującego bieżącą 

pozycję punktu pracy. Wartośd Obrazek oznacza użycie 

dowolnego obrazka specyfikowanego we właściwości 

stanowej Obrazek wskaźnika. 

Rozmiar 

wskaźnika *%+  

Liczba Wielkośd wskaźnika wyrażona w procentach obszaru 

roboczego obiektu. Wartośd 0 oznacza użycie wskaźnika o 

stałej wielkości – niezmieniającego się przy zmianie 

rozmiaru obiektu. 

Liczba punktów 

śladu 

Liczba Określa liczbę wyświetlanych punktów śladu zmiany 

położenia punktu pracy. 

Szerokośd linii Liczba Określa szerokośd linii rysowania śladu zmian położenia 

punktu pracy. 

Kasowanie 

punktów 

Logiczna Określa, czy w trakcie pracy obiektu, kliknięcie w obszarze 

obiektu będzie usuwało ślad zmian położenia punktu pracy. 

Pokaż podziałkę 

X  

Logiczna Określa, czy rysowana jest podziałka pozioma obszaru 

roboczego. 

Pokaż podziałkę 

Y 

Logiczna Określa, czy rysowana jest podziałka pionowa obszaru 

roboczego. 

 Czcionka  Nazwa czcionki Systemowa nazwa czcionki używanej do wyświetlania 

wartości podziałek skali słupka. 
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Styl czcionki Typ wyliczeniowy 

wielokrotny: Zwykły, 

Pogrubienie, 

Kursywa, 

Podkreślenie, 

Przekreślenie 

Określa styl używanej czcionki. Można stosowad wiele styli 

jednocześnie. 

Liczba podziałek 

X 

Liczba Określa liczbę podziałek głównych na poziomej skali 

obszaru roboczego 

Liczba 

podpodziałek X 

Liczba Określą liczbę podpodziałek pomiędzy poszczególnymi 

podziałkami głównymi skali poziomej. 

Liczba podziałek 

Y 

Liczba Określa liczbę podziałek głównych na pionowej skali 

obszaru roboczego 

Liczba 

podpodziałek Y 

Liczba Określą liczbę podpodziałek pomiędzy poszczególnymi 

podziałkami głównymi skali pionowej. 

 

Właściwości stanowe 

 

Nazwa  Typ wartości Opis 

Kolor wskaźnika Kolor Określa kolor wskaźnika aktualnego położenia punktu 

pracy.  

Obrazek 

wskaźnika  

Nazwa obrazka Określa nazwę obrazka używanego jako wskaźnik 

aktualnego położenia punktu pracy. Obrazek musi 

znajdowad się w bibliotece obrazków aplikacji. 

Kolor śladu Kolor Określa kolor linii pokazującej ślad zmian położenia punktu 

pracy. 

Kolor tła Kolor Określa kolor tła obiektu (obszaru zajętego przez podziałki). 

Obrazek tła Nazwa obrazka Nazwa obrazka służącego jako tekstura wypełnienia tła 

obiektu. Obrazek musi znajdowad się w bibliotece obrazków 

aplikacji. 

Kolor kanwy Kolor Określa kolor obszaru roboczego obiektu. Jeżeli wskaźnik 

ma byd wyświetlany na tle innych obiektów, to należy 

wybrad kolor Transparent. 
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Kolor podziałki Kolor Określa kolor używany do wyświetlenia podziałki. 

 

Zdarzenia 
 

Zobacz: Standardowe zdarzenia obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 
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Obiekt Rurociąg 
  

Funkcje obiektu 
  

Obiekt Rurociąg służy do prezentacji stanu rurociągów. Kształt obiektu jest definiowany serią 

koordynat poszczególnych wierzchołków rurociągu. Poprzez odpowiedni dobór kształtu koocówek 

rurociągu możliwe jest łączenie kilku obiektów w pojedynczy schemat przepływu. Obiekt pozwala na 

symulację efektu przepływu  poprzez manipulację właściwościami definiującymi sposób wypełnienia 

obiektu.  

  

 

Rys. Przykłady obiektu Rurociąg. 
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Rys. Przykład zastosowania obiektu Rurociąg (z opcją animacji ruchu: ciecz "płynie" w rurze) w 

połączeniu z obiektem Obraz. 

  

Obiekt Rurociąg nie posiada wbudowanych żadnych funkcji interaktywnych i sterujących. Można 

jednak taką funkcjonalnośd dodad poprzez użycie akcji operatorskich w obsłudze zdarzeo. 

  

Zobacz: Parametryzacja funkcji interaktywnych w obiektach pasywnych 

(Asix.Evo_Techniki_budowy_diagramów.PDF/CHM) 

  

Właściwości 
  

Zobacz: Standardowe właściwości obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 

  

Właściwości podstawowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Wierzchołki  Lista 
współrzędnych  

Lista par X,Y współrzędnych kolejnych wierzchołków rurociągu. 
Współrzędne X i Y pozycji wierzchołka  wyrażone są pikselach i liczone 
względem lewego górnego narożnika diagramu. Kolejne pary 
wierzchołków są rozdzielone znakiem średnika. 

Grubośd Liczba Określa grubośd rurociągu wyrażoną w ilości pikseli. 
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Styl 
początku 

Typ 
wyliczeniowy:  
Płaski, 
Okrągły, 
Okrągły 
koniec, 
Trójkątny, 
Ścięty z lewej, 
Ścięty z prawej 

Określa sposób zakooczenia początku rurociągu. 

 
Poprzez odpowiedni dobór koocówek można łączyd wizualnie różne 
obiekty Rurociąg. 

 

Styl kooca Typ 
wyliczeniowy: 
 Płaski, 
Okrągły, 
Okrągły 
koniec, 
Trójkątny, 
Ścięty z lewej, 
Ścięty z prawej 

Określa sposób zakooczenia koocówki rurociągu. 
  

  

Właściwości stanowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Kolor Kolor Określa podstawowy kolor rurociągu. W przypadku korzystania 
z gradientu kolor podstawowy używany jest na zewnętrznych 
elementach rurociągu. 

Kolor 
gradientu 

Kolor Określa kolor stosowany do gradientowego wypełnienia 
wnętrza obiektu. Kolor będzie płynnie zmieniany pomiędzy 
kolorem podstawowym a kolorem gradientu. 

Kolor pasków Kolor Określa podstawowy kolor pasków wyświetlanych w poprzek 
rurociągu. Paski, w połączeniu z właściwością Offset 
wypełnienia, pozwalają na uzyskanie efektu przepływu. 



Obiekt Rurociąg 

61 

 

Kolor 
gradientu 
pasków 

Kolor Określa kolor stosowany do gradientowego wypełnienia 
pasków wyświetlanych w poprzek rurociągu. 

Kolor 
krawędzi 

Kolor Określa kolor używany od zaznaczenia konturu rurociągu.  

Nazwa obrazu Nazwa obrazka Nazwa obrazka służącego jako tekstura wypełnienia tła 
rurociągu.  
Obrazek musi znajdowad się w bibliotece obrazków aplikacji. 

Offset 
wypełnienia 

Liczba                            W trybie wyświetlania rurociągu z poprzecznymi paskami (lub z 
wypełnieniem teksturą) właściwośd pozwala na przesunięcie 
wzorca rysowania, co powoduje efekt animacji ruchu. 
Jednostką przesunięcia jest piksel. 
Przykład: 
=-Variable(Counter) 
Wyrażenie animuje ruch rurociągu na bazie zmian zmiennej 
systemowej Counter. Znak minusa powoduje, że symulowany 
ruch przebiega  w kierunku początku rurociągu. Ewentualnie 
przemnożenie(podzielenie) wartości zmiennej pozwala na 
sterowanie szybkością i płynnością animacji. 

  

Zdarzenia 
  

Zobacz: Standardowe zdarzenia obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 
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Obiekt Słupek 
  

Funkcje obiektu 
  

Obiekt Słupek jest wielofunkcyjnym obiektem służącym zarówno do wyświetlania wartości pomiarów 

w postaci słupka z podziałką jak i sterowania wartością podłączonej zmiennej za pomocą suwaka. Dla 

każdego słupka można zdefiniowad: zakres wartości, liczbę podziałek głównych i podpodziałek, 

miejsce wyświetlania podziałki, styl kreskowania słupka. Możliwe jest wyświetlanie limitów (LL, L, H, 

HH) z indywidualnie ustawianym kolorem każdego limitu.  

Obiekt ma wbudowane funkcje interaktywne służące do zmiany nastaw przy pomocy zintegrowanego 

suwaka. W procesie sterowania obiekt może współpracowad z innymi obiektami poprzez tzw. 

zmienną podglądową – mechanizm ten pozwala pokazad wartośd nastawy jeszcze przed wykonaniem 

rzeczywistego sterowania. 

  

 

Rys. Przykłady obiektu Słupek. 
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Rys. Przykłady zastosowania obiektu Słupek w połączeniu z obiektem Obraz. 

  

  

Właściwości 
  

Zobacz: Standardowe właściwości obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 

  

Właściwości podstawowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Zmienna 

podglądowa 

Nazwa 

zmiennej 

Określa nazwę zmiennej podglądowej. Jeżeli obiekt pełni role 

sterujące, to w momencie przesuwania przez użytkownika suwaka 

zmienna podglądowa jest ustawiana na wartośd, która byłaby 

wysłana do zmiennej sterowanej, gdyby w tym momencie operator 

puścił suwak. Pozwala to pokazad numeryczną wartośd potencjalnej 

nastawy przy pomocy obiektu typu Tekst. Zmienna podglądowa 

powinna byd typu Double.  W momencie puszczenia suwaka 

wartośd zmiennej podglądowej jest ustawiana na minimalną 

wartośd typu Double – pozwala  to wykryd stan, kiedy suwak nie 
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jest używany i np. wygasid pokazywanie wartości podglądu. 

Wartośd 

minimalna 

sterowania  

Liczba Wartośd sterująca odpowiadająca skrajnemu lewemu (dolnemu) 

położeniu suwaka. 

Wartośd 

maksymalna 

sterowania  

Liczba Wartośd sterująca odpowiadająca skrajnemu prawemu (górnemu) 

położeniu suwaka. 

Układ poziomy Logiczna Określa, czy obiekt jest rysowany w układzie pionowym lub 

poziomym. 

Pokaż słupek Logiczna Właściwośd pozwala na wyłączenie pokazywania słupka wartości. 

W tym wariancie obiekt może służyd do wyświetlania skali wartości. 

 

Szerokośd 

słupka *%+ 

Procent Określa jaki procent szerokości (wysokości) obiektu zajmuje słupek 

wartości. 

 

Styl 

kreskowania 

słupka 

Typ 

wyliczeniowy: 

Horizontal, … 

Określa sposób rysowania słupka wartości. 
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Styl wskaźnika Typ 

wyliczeniowy: 

Brak, Linia, 

Trójkąty, 

Uchwyt 

Określa sposób wyświetlania wskaźnika. Wskaźnik służy do 

prezentacji wartości nastawy związanej ze słupkiem wartości. 

Pozycja wskaźnika jest określona przez właściwośd Wartośd 

wskaźnika z uwzględnieniem limitów Wartośd minimalna 

sterowania i Wartośd maksymalna sterowania. 

 

Jeżeli podana została nazwa zmiennej sterowanej (właściwośd 

Zmienna sterowana) oraz obiekt jest aktywny (właściwośd 

 Aktywny), to wskaźnik pełni rolę suwaka, przy pomocy którego 

użytkownik może zmieniad wartośd nastawy. 

Pokaż podziałkę 

z lewej  

Logiczna Określa, czy rysowana jest podziałka po lewej (górnej) stronie 

słupka. 

Pokaż podziałkę 

z prawej  

Logiczna Określa, czy rysowana jest podziałka po prawej (dolnej) stronie 

słupka. 

Bez tła Logiczna Określa, czy rysowane jest tło obiektu. Jeżeli nie, to wyświetlany 

jest tylko słupek wartości oraz, jeżeli są włączone, prawa i lewa 

podziałka. 

 

   

Obrazek tła  Nazwa 

obrazka 

Nazwa obrazka służącego jako tekstura wypełnienia tła obiektu. 

Obrazek musi znajdowad się w bibliotece obrazków aplikacji. 

Tryb 

wypełnienia 

obrazu 

Typ 

wyliczeniowy: 

Kafelki, 

Rozciąganie 

Określa, czy rozmiar obrazka tła jest dopasowywany do rozmiaru 

obiektu, czy też wyświetlany jest on wielokrotnie w oryginalnym 

rozmiarze, tak aby wypełnił całe tło. 
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Użyj limitów Logiczna Określa, czy kolor słupka wartości ma byd uzależniony od 

przekroczeo limitów określonych wartościami właściwości Limit HH 

itp. 

 

Dziel słupek 

według limitów 

Logiczna Określa, czy słupek wartości ma byd rysowany segmentami o 

wielkościach i kolorach określonych limitami (właściwości Limit HH 

itp.) i kolorami (właściwości Kolor HH itp.) przekroczeo.  

 

Dodatkowo, właściwośd Użyj limitów  musi byd  ustawiona na Tak. 

 Pokaż limity Logiczna Określa, czy wartości limitów (określonych wartościami właściwości 

Limit HH itp.) mają byd pokazywane na tle słupka. 

 

 Czcionka  Nazwa 

czcionki 

Systemowa nazwa czcionki używanej do wyświetlania wartości 

podziałek skali słupka. 
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Styl czcionki Typ 

wyliczeniowy 

wielokrotny: 

Zwykły, 

Pogrubienie, 

Kursywa, 

Podkreślenie, 

Przekreślenie 

Określa styl używanej czcionki. Można stosowad wiele styli 

jednocześnie. 

Liczba podziałek Liczba Określa liczbę podziałek głównych na skali słupka. 

Liczba 

podpodziałek  

Liczba Określą liczbę podpodziałek pomiędzy poszczególnymi podziałkami 

głównymi. 

Wartośd słupka Liczba Określa aktualną wysokośd słupka. Wartośd właściwości powinna 

byd liczbą z zakresu określonego przez właściwości Wartośd 

minimalna i Wartośd maksymalna. 

Wartośd 

wskaźnika 

Liczba Określa pozycję wskaźnika. Wartośd właściwości powinna byd liczbą 

z zakresu określonego przez właściwości Wartośd minimalna 

sterowania i Wartośd maksymalna sterowania. 

Wartośd 

minimalna 

Liczba Dolny limit zakresu skali słupka. 

Wartośd 

maksymalna 

Liczba Górny limit zakresu skali słupka. 

Baza słupka Liczba Określa wartośd bazową określająca podstawę słupka. Jeżeli słupek 

ma się zaczynad od początku skali, to wartośd bazowa powinna byd 

identyczna z wartością minimalną. 

 

Wartośd LL Liczba Określa limit LL (minimum krytyczne) sygnalizacji przekroczeo. 

Można indywidualnie wyłączyd ten limit poprzez ustawienie go na 
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wartośd minimalną. 

Wartośd L Liczba Określa limit L (minimum) sygnalizacji przekroczeo. Można 

indywidualnie wyłączyd ten limit poprzez ustawienie go na wartośd 

minimalną. 

Wartośd H Liczba Określa limit H (maksimum) sygnalizacji przekroczeo. Można 

indywidualnie wyłączyd ten limit poprzez ustawienie go na wartośd 

maksymalną. 

Wartośd HH Liczba Określa limit HH (maksimum krytyczne) sygnalizacji przekroczeo. 

Można indywidualnie wyłączyd ten limit poprzez ustawienie go na 

wartośd maksymalną. 

Promieo 

zaokrąglenia 

Liczba Określa wyrażony w pikselach promieo zaokrąglenia narożników. 

Sterownie 

natychmiastowe 

Logiczna Określa, czy w przypadku ustawienia nowej pozycji suwaka, 

odpowiadająca jej nastawa jest automatycznie wysyłana do 

zmiennej sterującej. Jeżeli nie, to do realizacji sterowania 

wymagane jest użycie akcji operatorskiej SendControls. 

Grupa 

sterowania 

Tekst Określa nazwę grupy obiektów sterujących. Jeżeli obiekt wchodzi w 

stan oczekiwania na wysłanie sterowania (oczekiwanie na akcję 

SendControls), to wszystkie pozostałe obiekty grupy rezygnują z 

oczekiwania. Mechanizm pozwala zagwarantowad, że jeżeli 

operator dysponował alternatywnymi metodami ustawienia tej 

samej wartości (np. obiekty Słupek i Tekst), to wykonane zostanie 

tylko ostatnie sterowanie. 

  

Właściwości stanowe 

  

Nazwa  Typ 

wartości 

Opis 

Kolor 

wskazówki 

Kolor Określa kolor wskazówki (suwaka).  

Kolor tła Kolor Określa kolor tła obiektu. 

Kolor tła 

słupka 

Kolor Określa kolor tła słupka wartości. 
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Kolor 

podziałki 

Kolor Określa kolor podziałki na skali słupka. Kolor Transparent pozwala 

wyłączyd wyświetlanie skali z zachowaniem układu słupka i tła. 

Kolor 

wartości 

poprawnej 

Kolor Określa kolor słupka dla wartości z przedziału wartości normalnych. 

Kolor LL Kolor Określa kolor słupka dla wartości z przedziału wartości LL (minimum 

krytycznego). 

Kolor L Kolor Określa kolor słupka dla wartości z przedziału wartości L (minimum). 

Kolor H Kolor Określa kolor słupka dla wartości z przedziału wartości H (maksimum). 

Kolor HH Kolor Określa kolor słupka dla wartości z przedziału wartości HH (maksimum 

krytycznego). 

  

Zdarzenia 
  

Zobacz: Standardowe zdarzenia obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 
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Obiekt Tabela alarmów aktywnych 
  

Funkcje obiektu 
  

Obiekt Tabela alarmów aktywnych jest obiektem umożliwiającym wyświetlanie oraz obsługę 

aktywnych alarmów. Tabela pokazuje alarmy z wybranej domeny alarmowej. Zestaw danych 

pokazywanych w tabeli jest swobodnie definiowany. Możliwe jest użycie zintegrowanego paska 

narzędziowego  – zestaw dostępnych funkcji jest parametryzowany. 

  

 

Rys. Przykłady obiektu Tabela alarmów aktywnych. 

  

Obiekt Tabela alarmów aktywnych jest obiektem typu kontrolkowego. 

  

Właściwości 
  

Zobacz: Standardowe właściwości obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 

  

Właściwości podstawowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Domena Nazwa domeny Określa nazwę domeny alarmowej, której alarmy są 
pokazywane w tabeli. 

Grupy Tekst Określa początkowy filtr selekcji grup pokazywanych  alarmów. 
Użytkownik może zmienid w trakcie pracy ten filtr przy pomocy 
okienka Filtrowanie grup alarmów. Definicja właściwośd ma 
postad tekstu złożonego z par 
<identyfikator_atrybutu_grupującego>=<wartośd_atrybutu> 
rozdzielonych znakami średnika. 
  
Przykład: 
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Strefa="B1";Strefa="B2”;Typ=”Elektryczna"; 
  
Pokazywane będą alarmy, których atrybut Strefa  jest równy B1 
lub B2 i atrybut Typ jest równy Elektryczna 

Rozmiar czcionki 
nagłówków 

Liczba Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlenia nagłówków 
kolumn. 

Rozmiar czcionki 
komunikatów 

Liczba Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlania informacji w 
wierszach alarmów. 

Liczba 
widocznych 
wierszy  

Liczba Jeżeli właściwośd jest równa 0, to liczba wyświetlanych wierszy 
wynika z rozmiaru czcionki i wielkości obiektu. Zmienia się, jeżeli 
rozmiar obiektu zmienia się w wyniku przeskalowania diagramu. 
Jeżeli właściwośd jest większa od 0, to zawsze wyświetlana jest 
ta sama podana liczba wierszy – rozmiar czcionki jest 
automatycznie modyfikowany przy zmianie rozmiaru obiektu. 

Elementy paska 
narzędziowego 

Typ 
wyliczeniowy 
wielokrotny: 
Brak paska, 
Wskaźnik 
aktywności, 
Selekcja 
priorytetów, 
Selekcja grup, 
Ukrywanie 
potwierdzonych, 
Potwierdź, 
Wyklucz 
jednokrotnie, 
Wycisz lokalnie, 
Wycisz 
wszędzie, 
Wykonaj akcję, 
Wstrzymanie/ 
przywrócenie 
odświeżania, 
Odśwież, Edytor 
filtrów, Edytuj 
wykluczenia, 
Pierwszy alarm, 
Poprzednia 
strona, 
Poprzedni 
alarm, Następny 
alarm, Następna 
strona, Ostatni 
alarm, 
Szczegóły, 
Drukowanie   

Określa zawartośd paska narzędziowego tabeli. Dostępne są 
poniższe typy przycisków: 

 Wskaźnik aktywności – służy do sygnalizacji 
nowych zdarzeo. Po wykryciu nowego zdarzenia 
alarmowego na przycisku przez pewien czas 
pojawia się migająca ikonka. Alternatywnie, 
nowe alarmy mogą byd sygnalizowane na 
wskaźniku wierszy. 

 Selekcja priorytetów – selekcja alarmów według 
priorytetów. 

 Selekcja grup – otwarcie okna selekcji alarmów 
według grup. 

 Ukrywanie potwierdzonych – wybór trybu 
pokazywania alarmów potwierdzonych. 

 Potwierdź – potwierdzenie alarmów 
pokazywanych aktualnie w tabeli. Alarm pilny i 
krytyczny zostanie potwierdzony tylko wtedy, 
gdy jego wiersz jest wybrany. Można również 
selektywnie potwierdzad alarmy poprzez 
podwójne kliknięcie klawiszem myszki na linii 
alarmu, lub wybranie alarmu i użycie klawisza 
Enter. 

 Wyklucz jednokrotnie – jednokrotne 
wykluczenie alarmu. Alarm zostanie usunięty z 
listy alarmów aktywnych, kolejne wykrycie 
alarmu zostanie normalnie pokazane. 

 Wycisz lokalnie – w przypadku gdy alarmy są 
sygnalizowane dźwiękiem, powoduje 
wyciszenie sygnału na lokalnym komputerze. 

 Wycisz wszędzie – w przypadku gdy alarmy są 
sygnalizowane dźwiękiem, powoduje 
wyciszenie sygnału na wszystkich komputerach 
domeny alarmów. 

 Wykonaj akcję – wykonanie akcji zdefiniowanej 
w bazie alarmów dla wybranego alarmu. 

 Wstrzymanie/przywrócenie odświeżania – 
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przycisk pozwalający na blokowanie przez 
operatora odświeżania (przewijania) listy 
alarmów. 

 Odśwież – w przypadku pracy w trybie bez 
automatycznego usuwania zakooczonych 
alarmów, przycisk pozwala na odświeżenie 
widoku usuwające z tabeli wszystkie 
nieaktualne zdarzenia. 

 Edytor filtrów – otwarcie okna zarządzania 
alarmami filtrowanymi. 

 Edytuj wykluczenia – otwarcie okna zarządzania 
alarmami wykluczonymi. 

 Wyszukiwanie opisu – otwarcie okna filtrowania 
lub wyszukiwania alarmów według opisów. 

 Pierwszy alarm – pozycjonowanie na pierwszym 
wierszu tabeli, identyczne z przyciśnięciem 
przycisku Ctrl-Home. 

 Poprzednia strona – przejście w górę o ilośd 
wierszy równą wielkości strony, identyczne z 
przeciśnięciem przycisku PageUp. 

 Poprzedni alarm – pozycjonowanie o jeden 
wiersz w górę, identyczne z przyciśnięciem 
przycisku strzałki w górę. 

 Ostatni alarm – pozycjonowanie na ostatnim 
wierszu tabeli, identyczne z przyciśnięciem 
przycisku Ctrl-End. 

 Następna strona – przejście w dół o ilośd 
wierszy równą wielkości strony, identyczne z 
przyciśnięciem przycisku PageDown. 

 Następny alarm – pozycjonowanie o jeden 
wiersz w dół, identyczne z przyciśnięciem 
przycisku strzałki w dół. 

 Szczegóły – otwarcie okna szczegółów alarmów.  
 Drukowanie – otwarcie okna wydruku alarmów. 

Wysokośd paska 
narzędziowego 

Liczba Określa wysokośd paska narzędziowego w pikselach. Od 
wysokości paska zależy wielkośd ikon przycisków. 

Filtr priorytetu 
alarmu 

Typ 
wyliczeniowy 
wielokrotny: 
Komunikat, 
Ostrzeżenie, 
Alarm, Pilny, 
Krytyczny 

Określa początkowy stan priorytetów pokazywanych alarmów. 
Operator może zmienid ustawienie poprzez przycisk selekcji 
priorytetu paska narzędziowego. 

Pokazuj 
nagłówki kolumn 

Logiczna Określa, czy należy pokazywad linię nagłówków kolumn. 

Przewio do 
ostatniego 
alarmu 

Logiczna Określa, czy w momencie zmian w stanie alarmów  należy 
automatycznie spozycjonowad widok na ostatnim zdarzeniu. 

Usuwaj 
zakooczone 

Logiczna Określa sposób zachowania tabeli w momencie usuwania 
alarmów z logu alarmów aktywnych. Alarm zakooczony jest 
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alarmy usuwany natychmiast lub z pewnym opóźnieniem z logu 
alarmów aktywnych. Jeżeli właściwośd ma wartośd Tak, to w 
tym samym momencie alarm zostanie usunięty z tabeli.  Jeżeli 
wartośd jest równa Nie, to alarmy nie są automatycznie 
usuwane z tabeli. Będą pokazywane aż do momentu, gdy 
operator użyje przycisk Odśwież z paska narzędziowego tabeli. 

Nie pokazuj 
potwierdzonych 
alarmów 

Logiczna Określa, czy alarmy potwierdzone powinny byd usunięte z tabeli 
alarmów bez oczekiwania na zakooczenie alarmu. Operator 
może zmienid tryb pokazywania alarmów potwierdzonych 
przyciskiem paska narzędziowego. 

Odwród 
kolejnośd 
alarmów 

Logiczna Określa porządek wyświetlania alarmów. Wartośd Tak oznacza, 
że najnowszy alarm jest wyświetlany w pierwszej (górnej) linii 
tabeli. 

Pokazuj 
wskaźnik wierszy 

Logiczna Powoduje wyświetlenie dodatkowej kolumny służącej do 
sygnalizacji wybranych wierszy i nowo pojawiających się 
alarmów. Po wykryciu nowego zdarzenia alarmowego we 
właściwym wierszu kolumny wskaźników pojawia się przez 
pewien czas migająca ikonka. Alternatywnie, nowe alarmy mogą 
byd sygnalizowane na przycisku Wskaźnik aktywności paska 
narzędziowego. 

Pokazuj pasek 
przewijania  

Logiczna Określa, czy należy pokazywad suwak przewijania alarmów. 

Format czasu Tekst Określa format wyświetlania kolumn czasu alarmów. Domyślny 
format yyyy'-'MM'-'dd' 'HH':'mm':'ss'.'fff powoduje 
wyświetlanie czasów w postaci 2011-06-17 11:10:09.345. 
Można dowolnie skonstruowad  własny format używając 
wybranych oznaczeo pól z domyślnego formatu. Separatory pól 
mogą byd dowolne, ale muszą byd umieszczone pomiędzy 
znakami apostrofów. 

  

Właściwości kolumny 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Typ kolumny Typ 
wyliczeniowy: 
Identyfikator, 
Priorytet, 
Kategoria, 
Status, Opis, 
Czas 
zdarzenia, 
Czas początku, 
Opis początku, 
Czas kooca, 
Opis kooca, 
Czas detekcji 
początku, Czas 

Określa rodzaj informacji pokazywanej w kolumnie. Informacje 
dotyczące alarmu pochodzą z logu alarmów historycznych lub z bazy 
definicji alarmów. Tabela alarmów nie musi zawierad kolumn 
pokazujących wszystkie rodzaje informacji. Użytkownik może użyd 
okienka Szczegóły alarmu w celu uzyskania dostępu do wszystkich 
informacji związanych z alarmem. Dostępne są poniższe typy 
kolumn: 

 Identyfikator – identyfikator alarmu;  
 Priorytet – priorytet alarmu (krytyczny, komunikat 

itd.) w postaci ikonki; 
 Kategoria – informacje: czy alarmy jest zwykły czy 

typu powiadomienie; 
 Status – status zdarzenia w postaci ikonki 

(rozpoczęty, rozpoczęty i potwierdzony, zakooczony, 
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detekcji 
kooca, 
Potwierdzony, 
Czas 
potwierdzenia, 
Potwierdzony 
przez, 
Potwierdzony 
na, Filtrowany  

zakooczony i potwierdzony); 
 Opis – opis tekstowy alarmu - w zależności od tego 

czy pokazywane zdarzenie już się zakooczyło, 
wyświetlany jest opis początku lub  kooca; 

 Czas zdarzenia – wyświetla jeden z zarejestrowanych 
czasów alarmów w zależności od typu zdarzenia. Dla 
alarmu rozpoczętego i niepotwierdzonego pokazuje 
czas początku alarmu, dla alarmów rozpoczętych i 
potwierdzonych pokazuje czas potwierdzenia, dla 
zakooczonych i niepotwierdzonych czas kooca 
alarmu, a dla zakooczonych i potwierdzonych 
późniejszy z czasów kooca lub potwierdzenia; 

 Czas początku – zarejestrowany czas początku 
alarmu; 

 Opis początku – opis tekstowy początku alarmu 
tworzony na podstawie definicji alarmu z 
uwzględnieniem parametrów zgłoszenia; 

 Czas kooca – zarejestrowany czas zakooczenia 
alarmu; 

 Opis kooca – opis tekstowy kooca alarmu tworzony 
na podstawie definicji alarmu z uwzględnieniem 
parametrów zgłoszenia; 

 Czas detekcji początku – zarejestrowany czas 
wykrycia początku alarmu; 

 Czas detekcji kooca – zarejestrowany czas wykrycia 
zakooczenia alarmu; 

 Potwierdzony – informacja określająca, czy alarm 
został potwierdzony przez operatora; 

 Czas potwierdzenie – zarejestrowany czas 
potwierdzenia alarmu; 

  Potwierdzony przez – identyfikator użytkownika, 
który potwierdził alarm; 

 Potwierdzony na – nazwa stanowiska, na którym 
alarm został potwierdzony; 

 Filtrowana – informacja określająca, czy w 
momencie zgłoszenia alarmu podlegał on 
mechanizmowi filtrów wykrywania alarmów. 

Szerokośd 
kolumny [%] 

Procent Określa procentową szerokośd kolumny. Wartośd 0 oznacza, że 
szerokośd kolumny ma byd dobrana automatycznie. Jeżeli tylko 
jedna kolumna będzie miała szerokośd 0, to zajmie ona całe 
pozostałe miejsce po uwzględnieniu szerokości pozostałych kolumn. 

Nagłówek 
kolumny  

Tekst Określa tekst nagłówka kolumny, jeżeli ma byd inny od opisu 
domyślnego. 
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Właściwości stanowe 

  

Nazwa  Typ 
wartości 

Opis 

Kolor tła Kolor Określa kolor tła tabeli - używany, gdy ilośd alarmów jest mniejsza niż 
ilośd wierszy w tabeli. 

Kolor siatki Kolor Określa kolor siatki rozdzielającej pola i wiersze tabeli. 

Kolor czcionki 
nagłówków 

Kolor Określa kolor tekstów opisujących nagłówki. 

Kolor tła 
nagłówków 

Kolor Określa kolor tła linii nagłówków kolumn. 

Kolor 
komunikatu 

Kolor Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów typu komunikat. 

Kolor tła 
komunikatu 

Kolor Określa kolor tła dla wierszy alarmów typu komunikat. Wybranie 
koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie 
właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów. 

Kolor 
ostrzeżenia 

Kolor Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów typu ostrzeżenie. 

Kolor tła 
ostrzeżenia 

Kolor 
  
  
  
  

Określa kolor tła dla wierszy alarmów typu ostrzeżenie. Wybranie 
koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie 
właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów. 

Kolor alarmu Kolor Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów typu alarm zwykły. 

Kolor tła 
alarmu 

Kolor Określa kolor tła dla wierszy alarmów typu alarm zwykły. Wybranie 
koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie 
właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów. 

Kolor alarmu 
pilnego 

Kolor Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów typu alarm pilny. 

Kolor tła 
alarmu pilnego 

Kolor Określa kolor tła dla wierszy alarmów typu alarm pilny. Wybranie 
koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie 
właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów. 

Kolor alarmu 
krytycznego 

Kolor Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów typu alarm krytyczny. 

Kolor tła 
alarmu 
krytycznego 

Kolor Określa kolor tła dla wierszy alarmów typu alarm krytyczny. Wybranie 
koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie 
właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów. 

Kolor tła 
alarmów  

Kolor Określa kolor tła dla wierszy nieparzystych. 

Naprzemienny 
kolor tła 
alarmów  

Kolor Określa kolor tła dla wierszy parzystych. Ustawienie innej wartości niż 
dla właściwości Kolor tła alarmów pozwala na uzyskanie efektu 
naprzemiennego wyświetlania alarmów w różnych kolorach. 

Kolor czcionki 
wybranego 
alarmu  

Kolor Określa kolor tekstów dla aktualnie wybranego wiersza. Oznaczenie 
aktywnego wiersza można wyłączyd poprzez wybór koloru 
Transparent. 
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Kolor tła 
wybranego 
alarmu  

Kolor Określa kolor tła dla aktualnie wybranego wiersza. Oznaczenie 
aktywnego wiersza można wyłączyd poprzez wybór koloru 
Transparent. 

Kolor tła 
wskaźnika 
wierszy  

Kolor Określa kolor tła kolumny wskaźników wierszy. 

Kolor tła 
wskaźnika 
wybranego 
wiersza  

Kolor Określa kolor tła dla wybranego wiersza w kolumnie wskaźników 
wierszy. 

Kolor 
przycisków 

Kolor Określa kolor tła przycisków paska narzędziowego. 
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Obiekt Tabela alarmów historycznych 
  

Funkcje obiektu 
  

Obiekt Tabela alarmów historycznych jest obiektem umożliwiającym wyświetlanie i zaawansowane 

filtrowanie zarejestrowanych alarmów historycznych. Tabela pokazuje alarmy z wybranej domeny 

alarmowej. Zestaw danych pokazywanych w tabeli jest swobodnie definiowany. Możliwe jest użycie 

zintegrowanego paska narzędziowego – zestaw dostępnych funkcji jest parametryzowany. 

  

 

Rys. Przykłady obiektu Tabela alarmów historycznych. 

  

Obiekt Tabela alarmów historycznych jest obiektem typu kontrolkowego. 

  

Właściwości 
  

Zobacz: Standardowe właściwości obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 

  

Właściwości podstawowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Domena Nazwa 
domeny 

Określa nazwę domeny alarmowej, której alarmy są pokazywane w 
tabeli. 

Grupy Tekst Określa początkowy filtr selekcji grup pokazywanych  alarmów. 
Użytkownik może zmienid w trakcie pracy ten filtr przy pomocy 
okienka Filtrowanie grup alarmów. Definicja właściwości ma postad 
tekstu złożonego z par 
<identyfikator_atrybutu_grupującego>=<wartośd_atrybutu> 
rozdzielonych znakami średnika. 
  
Przykład: 
Strefa="B1";Strefa="B2”;Typ=”Elektryczna"; 
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Pokazywane będą alarmy, których atrybut Strefa  jest równy B1 lub 
B2 i atrybut Typ jest równy Elektryczna. 

Rozmiar 
czcionki 
nagłówków 

Liczba Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlenia nagłówków 
kolumn. 

Rozmiar 
czcionki 
komunikatów 

Liczba Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlania informacji w 
wierszach alarmów. 

Liczba 
widocznych 
wierszy 

Liczba Jeżeli właściwośd jest równa 0, to liczba wyświetlanych wierszy 
wynika z rozmiaru czcionki i wielkości obiektu. Zmienia się, jeżeli 
rozmiar obiektu zmienia się w wyniku przeskalowania diagramu. 
Jeżeli właściwośd jest większa od 0, to zawsze wyświetlana jest ta 
sama podana liczba wierszy – rozmiar czcionki jest automatycznie 
modyfikowany przy zmianie rozmiaru obiektu. 

Elementy 
paska 
narzędziowego 

Typ 
wyliczeniowy 
wielokrotny: 
Brak paska, 
Kryteria 
selekcji, 
Wyszukiwanie 
opisu, 
Pierwszy 
alarm, 
Poprzednia 
strona, 
Poprzedni 
alarm, 
Następny 
alarm, 
Następna 
strona, 
Ostatni alarm, 
Szczegóły, 
Drukowanie  

Określa zawartośd paska narzędziowego tabeli. Dostępne są 
poniższe typy przycisków: 

 Kryteria selekcji – otwarcie okna selekcji 
pokazywanych alarmów; 

 Wyszukiwanie opisu – otwarcie okna filtrowania lub 
wyszukiwania alarmów według opisów; 

 Pierwszy alarm – pozycjonowanie na pierwszym 
wierszu tabeli, identyczne z przyciśnięciem przycisku 
Ctrl-Home; 

 Poprzednia strona – przejście w górę o ilośd wierszy 
równą wielkości strony, identyczne z przyciśnięciem 
przycisku PageUp; 

 Poprzedni alarm – pozycjonowanie o jeden wiersz w 
górę, identyczne z przyciśnięciem przycisku strzałki 
w górę; 

 Ostatni alarm – pozycjonowanie na ostatnim 
wierszu tabeli, identyczne z przyciśnięciem przycisku 
Ctrl-End; 

 Następna strona – przejście w dół o ilośd wierszy 
równą wielkości strony, identyczne z przyciśnięciem 
przycisku PageDown; 

 Następny alarm – pozycjonowanie o jeden wiersz w 
dół, identyczne z przyciśnięciem przycisku strzałki w 
dół; 

 Szczegóły – otwarcie okna szczegółów alarmów, 
identyczne z podwójnym kliknięciem na wierszu 
alarmu; 

 Drukowanie – otwarcie okna wydruku alarmów. 

Wyrażenie 
filtrujące 

Tekst Określa początkowy filtr selekcji alarmów. Użytkownik może zmienid 
w trakcie pracy ten filtr przy pomocy okienka Selekcja alarmów 
historycznych. Filtr ma postad wyrażenie SQL służącego od odpytania 
bazy alarmów – najłatwiejszą metodą ustawienia tej właściwości jest 
skorzystanie z okienka edytora właściwości. 
  
Przykład: 
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(Priority = 1 OR Priority = 0 ) 
  
Filtr wybiera tylko alarmy pilne i krytyczne. 

Wysokośd 
paska 
narzędziowego 

Liczba Określa wysokośd paska narzędziowego w pikselach. Od wysokości 
paska zależy wielkośd ikon przycisków. 

Pokazuj 
nagłówki 
kolumn 

Logiczna Określa czy należy pokazywad linię nagłówków kolumn. 

Kolejnośd 
alarmu 

Typ 
wyliczeniowy: 
Sekwencyjnie, 
Według 
czasów 
początków, 
Według 
czasów 
detekcji 
alarmów 

Określa sposób uporządkowania alarmów w tabeli. W trybie 
sekwencyjnym alarmy porządkowane są zgodnie z kolejnością 
pojawiania się zdarzeo w systemie. 

Odwród 
kolejnośd 
alarmów 

Logiczna Określa porządek wyświetlania alarmów. Wartośd Tak oznacza, że 
najnowszy alarm jest wyświetlany w pierwszej (górnej) linii tabeli. 

pokazuj 
wskaźnik 
wierszy 

Logiczna Powoduje wyświetlenie dodatkowej kolumny służącej do sygnalizacji 
wybranych wierszy.  

Format czasu Tekst Określa format wyświetlania kolumn czasu alarmów. Domyślny 
format yyyy'-'MM'-'dd' 'HH':'mm':'ss'.'fff powoduje wyświetlanie 
czasów w postaci 2011-06-17 11:10:09.345.Można dowolnie 
skonstruowad własny format, używając wybranych oznaczeo pól z 
domyślnego formatu. Separatory pól mogą byd dowolne, ale muszą 
byd umieszczone pomiędzy znakami apostrofów. 

  

Właściwości kolumny 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Typ kolumny Typ 
wyliczeniowy: 
Identyfikator, 
Priorytet, 
Kategoria, 
Status, Opis, 
Czas 
zdarzenia, 
Czas początku, 
Opis początku, 
Czas kooca, 
Opis kooca, 

Określa rodzaj informacji pokazywanej w kolumnie. Informacje 
dotyczące alarmu pochodzą z logu alarmów historycznych lub z bazy 
definicji alarmów. Tabela alarmów nie musi zawierad kolumn 
pokazujących wszystkie rodzaje informacji. Użytkownik może użyd 
okienka Szczegóły alarmu w celu uzyskania dostępu do wszystkich 
informacji związanych z alarmem. Dostępne są poniższe typy 
kolumn: 

 Identyfikator – identyfikator alarmu;  
 Priorytet – priorytet alarmu (krytyczny, komunikat 

itd.) w postaci ikonki; 
 Kategoria – informacje określające, czy alarmy jest 

zwykły czy typu powiadomienie; 
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Czas detekcji 
początku, Czas 
detekcji 
kooca, 
Potwierdzony, 
Czas 
potwierdzenia, 
Potwierdzony 
przez, 
Potwierdzony 
na, Filtrowany  

 Status – status zdarzenia w postaci ikonki 
(rozpoczęty, rozpoczęty i potwierdzony, zakooczony, 
zakooczony i potwierdzony); 

 Opis – opis tekstowy alarmu, w zależności od tego, 
czy pokazywane zdarzenie dotyczy początku czy 
kooca alarmów, wyświetlany jest odpowiednio opis 
początku lub  kooca; 

 Czas zdarzenia – wyświetla jeden z 
zarejestrowanych czasów alarmów w zależności od 
typu zdarzenia. Dla alarmu rozpoczętego i 
niepotwierdzonego pokazuje czas początku alarmu, 
dla alarmów rozpoczętych i potwierdzonych 
pokazuje czas potwierdzenia, dla zakooczonych i 
niepotwierdzonych - czas kooca alarmu, a dla 
zakooczonych i potwierdzonych - późniejszy z 
czasów kooca lub potwierdzenia; 

 Czas początku – zarejestrowany czas początku 
alarmu; 

 Opis początku – opis tekstowy początku alarmu 
tworzony na podstawie definicji alarmu z 
uwzględnieniem parametrów zgłoszenia; 

 Czas kooca – zarejestrowany czas zakooczenia 
alarmu; 

 Opis kooca – opis tekstowy kooca alarmu tworzony 
na podstawie definicji alarmu z uwzględnieniem 
parametrów zgłoszenia; 

 Czas detekcji początku – zarejestrowany czas 
wykrycia początku alarmu; 

 Czas detekcji kooca – zarejestrowany czas wykrycia 
zakooczenia alarmu; 

 Potwierdzony – informacja określająca, czy alarm 
został potwierdzony przez operatora; 

 Czas potwierdzenie – zarejestrowany czas 
potwierdzenia alarmu; 

 Potwierdzony przez – identyfikator użytkownika, 
który potwierdził alarm; 

 Potwierdzony na – nazwa stanowiska, na którym 
alarm został potwierdzony; 

 Filtrowana – informacja określająca, czy w 
momencie zgłoszenia alarmu podlegał on 
mechanizmowi filtrów wykrywania alarmów. 

Szerokośd 
kolumny [%] 

Procent Określa procentową szerokośd kolumny. Wartośd 0 oznacza, że 
szerokośd kolumny ma byd dobrana automatycznie. Jeżeli tylko 
jedna kolumna będzie miała szerokośd 0, to zajmie ona całe 
pozostałe miejsce po uwzględnieniu szerokości pozostałych kolumn. 

Nagłówek 
kolumny  

Tekst Określa tekst nagłówka kolumny, jeżeli ma byd inny od opisu 
domyślnego. 

  

Właściwości stanowe 
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Nazwa  Typ wartości Opis 

Kolor tła Kolor Określa kolor tła tabeli - używany, gdy ilośd alarmów jest mniejsza 
niż ilośd wierszy w tabeli.  

Kolor siatki Kolor Określa kolor siatki rozdzielającej pola i wiersze tabeli. 

Kolor czcionki 
nagłówków 

Kolor Określa kolor tekstów opisujących nagłówki. 

Kolor tła 
nagłówków 

Kolor Określa kolor tła linii nagłówków kolumn. 

Kolor 
komunikatu 

Kolor Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów typu komunikat. 

Kolor tła 
komunikatu 

Kolor Określa kolor tła dla wierszy alarmów typu komunikat. Wybranie 
koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie 
właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów. 

Kolor 
ostrzeżenia 

Kolor Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów typu ostrzeżenie. 

Kolor tła 
ostrzeżenia 

Kolor Określa kolor tła dla wierszy alarmów typu ostrzeżenie. Wybranie 
koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie 
właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów. 

Kolor alarmu Kolor Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów typu alarm zwykły. 

Kolor tła alarmu Kolor Określa kolor tła dla wierszy alarmów typu alarm zwykły. Wybranie 
koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie 
właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów. 

Kolor alarmu 
pilnego 

Kolor Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów typu alarm pilny. 

Kolor tła alarmu 
pilnego 

Kolor Określa kolor tła dla wierszy alarmów typu alarm pilny. Wybranie 
koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie 
właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów. 

Kolor alarmu 
krytycznego 

Kolor Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów typu alarm krytyczny. 

Kolor tła alarmu 
krytycznego 

Kolor Określa kolor tła dla wierszy alarmów typu alarm krytyczny. 
Wybranie koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na 
podstawie właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła 
alarmów. 

Kolor tła 
alarmów  

Kolor Określa kolor tła dla wierszy nieparzystych. 

Naprzemienny 
kolor tła 
alarmów  

Kolor Określa kolor tła dla wierszy parzystych. Ustawienie innej wartości 
niż dla właściwości Kolor tła alarmów pozwala na uzyskanie efektu 
naprzemiennego wyświetlania alarmów w różnych kolorach. 

Kolor czcionki 
wybranego 
alarmu  

Kolor Określa kolor tekstów dla aktualnie wybranego wiersza. Oznaczenie 
aktywnego wiersza można wyłączyd poprzez wybór koloru 
Transparent. 

Kolor tła 
wybranego 
alarmu  

Kolor Określa kolor tła dla aktualnie wybranego wiersza. Oznaczenie 
aktywnego wiersza można wyłączyd poprzez wybór koloru 
Transparent. 

Kolor tła 
wskaźnika 

Kolor Określa kolor tła dla komórek kolumny wskaźnika wierszy. 
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wierszy  

Kolor tła 
wskaźnika 
wybranego 
wiersza  

Kolor Określa kolor tła dla komórki wskaźnika aktualnie wybranego 
wiersza. 

Kolor 
przycisków 

Kolor Określa kolor tła przycisków paska narzędziowego. 
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Obiekt Tabela Asbase 
  

Funkcje obiektu 
  

Obiekt Tabela Asbase jest obiektem umożliwiającym wyświetlanie w postaci tabelarycznej danych 

pochodzących z bazy danych programu AsBase.  

Obiekt pozwala też na prace w tzw. trybie mieszanym. W tym trybie, w tabeli wyświetlane są tylko 

niektóre pola zestawów rejestracji i receptur. Wartości innych pól mogą byd wyświetlane za pomocą 

innych obiektów poprzez użycie zmiennych procesowych podanych w definicji zestawu zmiennych 

program AsBase. W trybie mieszanym, tabela wyświetla wszystkie rekordy danych spełniające zadane 

kryteria, a inne obiekty wyświetlają wartości pól pojedynczego rekordu, skojarzonego z aktualnie 

wybranym wierszem tabeli. 

 

 

Rys. Przykłady obiektu Tabela Asbase. 

Obiekt posiada własne mechanizmy interakcyjne pozwalające na poruszanie się w ramach wierszy 

tabeli, ich sortowania , ładowania definicji receptury do zmiennych procesowych. Obiekt może 

wyświetlad własny pasek narzędziowy. Funkcje paska mogą byd też wykonane za pośrednictwem 

akcji operatorskiej ObjectAction.  

 

Właściwości 
  

Zobacz: Standardowe właściwości obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 
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Właściwości podstawowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Typ źródła 
danych 

Typ 
wyliczeniowy: 
Archiwum, 
Receptury, 
Ładowania 
receptur 

Określa typ źródła danych pobieranych z bazy danych AsBase. 

Identyfikator 
źródła danych 

Tekst Identyfikator podstawowego źródła danych, w zależności od 

wartości Typ źródła danych,  jest  to identyfikator zestawu rejestracji 

lub grupy receptur. 

Identyfikator 
podrzędnego 
źródła danych 

Tekst Identyfikator podrzędnego źródła danych, czyli źródła, które  w 

parametryzacji programu AsBase zostało zadeklarowane jako 

pozostające w relacji ze źródłem podstawowym. 

Identyfikator 
zestawu 
zmiennych 

Tekst Opcjonalny identyfikator zestawu zmiennych dla źródła 

podstawowego, do którego zmiennych będą  zapisywane wartości 

pól bieżącego wiersza tabeli. 

 

Identyfikator 
podrzędnego 
zestawu 
zmiennych 

Tekst Opcjonalny identyfikator zestawu zmiennych dla źródła 

podrzędnego, do którego zmiennych będą  zapisywane wartości pól 

bieżącego wiersza tabeli. 

 

Wyrażenie 
filtrujące 

Tekst Wyrażenie filtrujące, które pozwala na ograniczenie zakresu danych 
dostępnych w tabeli. Szczegóły dotyczące składni filtra znajdują się w 
rozdziale Współpraca z programem AsBase. 

Wyrażenie 
sortujące 

Tekst Wyrażenie określające początkowe uporządkowanie rekordów. Jeżeli 
właściwośd nie jest zdefiniowana to dane są sortowane 
automatycznie według czasów rejestracji lub nazw receptur (w 
zależności od typu źródła danych). 
Wartośd właściwośd musi byd zgodną ze składnią klauzuli ORDER BY  
języka SQL. Zasady nazewnictwa pól są identyczne jak w przypadku 
wyrażenia filtrującego. 
 
Przykład: 
V_PROD_LENGTH DESC 
Sortowanie malejące według wartośd pola o identyfikatorze 
PROD_LENGTH 

Limit wierszy Liczba Określa maksymalną liczbę wierszy wyświetlanych w tabeli. Wartośd 
0 oznacza, że liczba wierszy nie jest limitowana i wynika wyłącznie z 
liczby rekordów zapisanych w tabelach źródeł danych i podanego 
wyrażenia filtrującego. 

Identyfikator Tekst Opcjonalny identyfikator zestawu zmiennych, do którego będą 
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zestawu 
zmiennych 
ładowao 

zapisywane wartości receptury w efekcie wykonania komendy 
ładowania. Komenda ładowania dostępna jest w pasku 
narzędziowym lub można wykorzystad do tego celu akcję 
operatorską ObjectAction. Funkcjonalnośd jest dostępna tylko wtedy, 
gdy źródło podstawowe jest recepturą. Wykonanie operacji  
ładowania jest rejestrowane w tabeli ładowao w bazie danych 
AsBase. 

Rozmiar 
czcionki 
nagłówków 

Liczba Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlenia nagłówków 
kolumn. 

Rozmiar 
czcionki 
danych 

Liczba Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlania informacji w 
wierszach wartości. 

Czcionka Nazwa 
czcionki          

Systemowa nazwa czcionki używanej do wyświetlania wszystkich 
tekstów w tabeli. 

Styl czcionki Typ 
wyliczeniowy 
wielokrotny: 
Zwykły, 
Pogrubienie, 
Kursywa, 
Podkreślenie, 
Przekreślenie 

Określa styl używanej czcionki. Można stosowad wiele styli 
jednocześnie. 

Liczba 
widocznych 
wierszy 

Liczba Jeżeli właściwośd jest równa 0, to liczba wyświetlanych wierszy 
wynika z rozmiaru czcionki i wielkości obiektu. Zmienia się, jeżeli 
rozmiar obiektu zmienia się w wyniku przeskalowania diagramu. 
Jeżeli właściwośd jest większa od 0, to zawsze wyświetlana jest ta 
sama podana liczba wierszy – rozmiar czcionki jest automatycznie 
modyfikowany przy zmianie rozmiaru obiektu. 

Pokazuj 
nagłówki 
kolumn 

Logiczna Określa, czy należy pokazywad linię nagłówków kolumn. 

Automatyczna 
szerokośd 
kolumn 

Logiczna Określa sposób wyliczenia szerokości kolumn. Dla wartości Tak 
wszystkie kolumny muszą się zmieścid w obszarze obiektu. Dla 
wartości Nie, jeżeli sumaryczna szerokośd kolumn przekroczy 
szerokośd obiektu, to wyświetlany jest poziomy suwak. 
W obu przypadkach znaczenie ma także właściwośd kolumny 
Szerokośd kolumny *%+. 

Wysokośd 
paska 
narzędziowego  

Liczba  Określa wysokośd paska narzędziowego tabeli. Wysokośd równa 0 
oznacza wyłączenie pokazywania paska. 

  

Właściwości kolumny 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Pole tablicy Tekst Określa czy pole pochodzie z podstawowego (nadrzędnego) 
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nadrzędnej źródła danych, czy ze źródła podrzędnego. 

Identyfikator 
pola 

Tekst Identyfikator pola,  zgodnie z definicja zapisaną w bazie danych 
AsBase, którego wartości będą wyświetlane w kolumnie. 

Szerokośd 
kolumny [%] 

Procent Określa procentową szerokośd kolumny. Wartośd 0 oznacza, że 
szerokośd kolumny ma byd wyliczona na podstawie szerokości 
obiektu, szerokości innych kolumn i wybranego trybu pracy  we 
właściwości  Automatyczna szerokośd kolumn. 
W przypadku pracy w trybie automatycznej szerokości, suma 
wartości właściwości dla wszystkich kolumn nie może 
przekroczyd 100%. Kolumny o szerokości 0 zajmują całą 
pozostałą szerokośd obiektu. W szczególności, jeżeli tylko jedna 
kolumna będzie miała szerokośd 0, to zajmie ona całe pozostałe 
miejsce po uwzględnieniu szerokości pozostałych kolumn. 
W trybie bez automatycznego wyliczania szerokości, jeżeli suma 
szerokości kolumn przekroczy 100%, to wyświetlony zostanie 
poziomy suwak. 

Nagłówek 
kolumny  

Tekst Określa tekst nagłówka kolumny. Jeżeli właściwośd nie zostanie 
zdefiniowana, to treśd nagłówka zostanie określona na 
podstawie definicji pola zapisanej w bazie danych AsBase. 

Wyrównywanie 
tekstu w 
poziomie 

Typ 
wyliczeniowy: 
Do lewej, 
Wyśrodkowanie, 
Do prawej 

Określa sposób wyrównywania tekstów w komórkach wierszy 
tabeli. 

Format wartości 
pola 

Tekst Określa sposób konwersji wartości pola na tekst. Napis 
formatujący musi byd zgodny z formatem platformy .Net.  
Dokładniejszy opis sposobów formatowania znajduje się w 
opisie funkcji Format . 
 
Przykład: 
Numer {0:d4} 
Rezultatem powyższego formatowania jest połączenie teksu 
Numer  z 4-znakową liczbą wypełnioną zerami od lewej strony, 
np. Numer 0001  
 

Kolor czcionki Kolor Określa kolor tekstów wyświetlanych w komórkach wierszy 
tabeli. Jeżeli właściwośd nie jest ustawiona, to obowiązuje 
wartośd właściwości stanowej Kolor czcionki wierszy.. 

Kolor tła  Kolor Określa kolor tła komórek wierszy tabeli. Jeżeli właściwośd nie 
jest ustawiona, to obowiązuje wartośd właściwości stanowej 
Kolor tła wierszy. 

 

Właściwości stanowe 

  

Nazwa  Typ 
wartości 

Opis 

Kolor tła Kolor Określa kolor tła tabeli - używany, gdy wiersze wartości nie zajmują 
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całego obszaru tabeli.  

Kolor siatki Kolor Określa kolor siatki rozdzielającej pola i wiersze tabeli. 

Kolor czcionki 
nagłówków 

Kolor Określa kolor tekstów opisujących nagłówki. 

Kolor tła 
nagłówków 

Kolor Określa kolor tła linii nagłówków kolumn. 

Kolor czcionki 
wierszy 

Kolor Określa kolor tekstów wyświetlanych w komórkach wierszy wartości. 
Ma znaczenie tylko dla tych kolumn, których właściwośd Kolor 
czcionki nie została ustawiona. 

Kolor tła 
wierszy 

Kolor Określa kolor tła komórek nieparzystych wierszy wartości. Ma 
znaczenie tylko dla tych kolumn, których właściwośd Kolor tła nie 
została ustawiona. 

Naprzemienny 
kolor  tła 
wierszy 

Kolor Określa kolor tła komórek parzystych wierszy wartości. Ma znaczenie 
tylko dla tych kolumn, których właściwośd Kolor tła nie została 
ustawiona. 

Kolor czcionki 
wybranego 
wiersza 

Kolor Określa kolor tekstów wyświetlanych w komórkach aktualnie 
wybranego wiersza tabeli. 

Kolor  tła 
wybranego 
wiersza 

Kolor Określa kolor tła komórek aktualnie wybranego wiersza tabeli. 

Kolor 
przycisków 

Kolor Określa kolor przycisków paska narzędziowego. 



88 

Obiekt Tabela Zmiennych 
  

Funkcje obiektu 
  

Obiekt Tabela zmiennych jest obiektem umożliwiającym wyświetlanie w postaci tabelarycznej 

dowolnych zestawów zmiennych zdefiniowanych na etapie edycji lub pobieranych automatycznie w 

oparciu o wartości wybranych atrybutów zmiennych (również z użyciem wieloznaczników ‘*’ i ‘?’). 

Każda komórka tabeli może zawierad dowolne wyrażenie zbudowane w oparciu o atrybuty i wartośd 

zmiennej, stały napis, hiperłącze powiązane z akcją, wartości bitów zmiennych lub teksty i opisy 

stanów zmiennych. Każdy wiersz może posiadad zdefiniowaną nazwę zmiennej w kontekście której 

wyliczane są wszystkie wyrażenia określające zawartośd i wygląd komórek. Wyrażenia mogą byd 

zdefiniowane dla kolumn lub indywidualnie dla każdego wiersza. W każdej kolumnie można uzależnid 

kolor tekstu i tła komórek od dowolnego wyrażenia. 

W trybie wykonywania aplikacji tabela umożliwia użytkownikowi wstawianie i usuwanie wierszy 

odpowiadających wybranym zmiennym, podmianę zmiennych w wierszach oraz zapamiętywanie tak 

zmodyfikowanego zestawu zmiennych. W trybie automatycznego wypełniania zmiennymi można 

dodatkowo wymusid sortowanie według nazw zmiennych.  

 

Rys. Przykłady obiektu Tabela Zmiennych. 

  

Właściwości 
  

Zobacz: Standardowe właściwości obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 
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Właściwości podstawowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Rozmiar 
czcionki 
nagłówków 

Liczba Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlenia nagłówków 
kolumn. 

Rozmiar 
czcionki 
komunikatów 

Liczba Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlania informacji w 
wierszach wartości. 

Czcionka Nazwa 
czcionki          

Systemowa nazwa czcionki używanej do wyświetlania wszystkich 
tekstów w tabeli. 

Styl czcionki Typ 
wyliczeniowy 
wielokrotny: 
Zwykły, 
Pogrubienie, 
Kursywa, 
Podkreślenie, 
Przekreślenie 

Określa styl używanej czcionki. Można stosowad wiele styli 
jednocześnie. 

Liczba 
widocznych 
wierszy 

Liczba Jeżeli właściwośd jest równa 0, to liczba wyświetlanych wierszy wynika 
z rozmiaru czcionki i wielkości obiektu. Zmienia się, jeżeli rozmiar 
obiektu zmienia się w wyniku przeskalowania diagramu. Jeżeli 
właściwośd jest większa od 0, to zawsze wyświetlana jest ta sama 
podana liczba wierszy – rozmiar czcionki jest automatycznie 
modyfikowany przy zmianie rozmiaru obiektu. 

Pokazuj 
nagłówki 
kolumn 

Logiczna Określa, czy należy pokazywad linię nagłówków kolumn. 

Nazwa 
atrybutu 
selekcji  

Nazwa 
atrybutu 

Określa nazwę atrybutu zmiennych, na podstawie którego zostaną 
wybrane zmienne, których stan będzie monitorowany w tabeli. 
Właściwośd działa w połączeniu z właściwością Wartośd atrybutu 
selekcji. 
W przypadku dynamicznego określania zestawu wierszy wiersze 
zdefiniowane jawnie są ignorowane.  

Wartośd 
atrybutu 
selekcji 

Tekst Określa wzorzec służący do dynamicznego wyboru zmiennych 
monitorowanych w tabeli. Właściwośd działa w połączeniu z 
właściwością Nazwa atrybutu selekcji. 
  
Przykład 
  
B11_* 
Zakładając, że nazwa atrybutu selekcji została określona jako Name, to 
w tabeli zostaną utworzone wiersze dla wszystkich zmiennych, 
których nazwa zaczyna się od B11_. 

Nazwa 
atrybutu 
sortującego 

Nazwa 
atrybutu 

Jeżeli zestaw wierszy tabeli jest tworzony w sposób dynamiczny, to 
właściwośd określa nazwę atrybutu służącego do posortowania 
wierszy wybranych zmiennych w tabeli. 



Asix.Evo - Obiekty 

90 

Edytowalna 
  

Logiczna 
  

Określa, czy użytkownik może interakcyjnie zmieniad zawartośd tabeli. 
Wartośd Tak powoduje, że dostępne będzie menu kontekstowe z 
komendami służącymi do zarządzania informacjami pokazywanymi w 
tabeli, w szczególności wyboru monitorowanych zmiennych. 

Skalowalna Logiczna Określa, czy użytkownik może interakcyjnie zmieniad kolejnośd 
wierszy wyświetlanych w tabeli. Zmiana kolejności odbywa się 
poprzez kliknięcie na nagłówku kolumny. 

Dopasuj 
rozmiar okna 

Logiczna  Określa, czy rozmiar okna ma byd dopasowany do rozmiaru tabeli. 
Opcja przydatna dla tabel, dla których liczba wierszy wynika z 
zawartości bazy definicji zmiennych (liczby zmiennych zgodnych 
spełniających warunki selekcji). Tryb dopasowania działa tylko wtedy, 
gdy w oknie jest tylko jeden panel z diagramem, na którym jest tylko 
jeden obiekt w postaci tabeli zmiennych.  

  

Właściwości kolumny 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Szerokośd 
kolumny [%] 

Procent Określa procentową szerokośd kolumny. Wartośd 0 oznacza, że 
szerokośd kolumny ma byd dobrana automatycznie. Jeżeli tylko 
jedna kolumna będzie miała szerokośd 0, to zajmie ona całe 
pozostałe miejsce po uwzględnieniu szerokości pozostałych 
kolumn. 

Nagłówek 
kolumny  

Tekst Określa tekst nagłówka kolumny. 

Wyrównywanie 
tekstu w 
poziomie 

Typ 
wyliczeniowy: 
Do lewej, 
Wyśrodkowanie, 
Do prawej 

Określa sposób wyrównywania tekstów w komórkach wierszy 
wartości. 

Wartośd 
wyświetlana 

Tekst Określa tekst, który zostanie wyświetlony w komórce wiersza. 
Właściwośd stosowana wtedy, gdy sposób wyliczenia tekstu jest 
jednolity dla wszystkich wierszy tabeli. Wyrażenie użyte we 
właściwości jest wyliczane indywidualnie dla każdego wiersza – 
zmienną kontekstową jest  zmienna zdefiniowana we 
właściwości Nazwa zmiennej wiersza. 
  
Przykład: 
  
# 
Wyświetlenie wartości zmiennej wiersza. 
  
=Attribute(Description) 
Wyświetlenie opisu zmiennej wiersza.  

Źródło wartości Typ 
wyliczeniowy: 
Wartośd 
kolumny, 

Określa metodę pozyskania tekstu wyświetlanego w komórce 
wiersza: 

 Wartośd kolumny – tekst pobierany z 
właściwości Wartośd wyświetlania kolumny. 
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Wartośd 
wiersza, Opis 
wiersza 

 Wartośd wiersza – tekst pobierany z właściwości 
Wartośd wyświetlana wiersza. Jeżeli nie została 
zdefiniowana, to z właściwości Wartośd 
wyświetlania kolumny. 

 Opis wiersza – tekst pobierany z właściwości 
Opis wiersza. Jeżeli nie została zdefiniowana, to 
z właściwości Wartośd wyświetlania kolumny. 

Kolor czcionki Kolor Określa kolor tekstów wyświetlanych w komórkach wierszy 
wartości. Jeżeli właściwośd nie jest ustawiona, to obowiązuje 
wartośd właściwości stanowej Kolor czcionki wierszy. 
  
Przykład 
VarIsGood() ? Green : Red 
Kolor czcionki określany jest na podstawie statusu zmiennej 
wiersza (zdefiniowana we właściwości Nazwa zmiennej wiersza). 

Kolor tła  Kolor Określa kolor tła komórek wierszy wartości. Jeżeli właściwośd 
nie jest ustawiona, to obowiązuje wartośd właściwości stanowej 
Kolor tła wierszy. 

Podkreślenie 
hiperłącza 

Logiczna Określa, czy wyświetlad zawartośd komórki w trybie hiperłącza (z 
podkreśleniem). Właściwośd ma znaczenie tylko wtedy, gdy 
zdefiniowana została właściwośd Akcja kolumny.  

Akcja Akcja 
operatorska 

Treśd akcji operatorskiej powiązanej z komórką wiersza 
wartości. Jeżeli wartośd właściwości jest zdefiniowana, to 
kliknięcie na wyświetlanym tekście spowoduje wykonanie akcji. 
Akcja wykonywana jest w kontekście konkretnego wiersza, czyli 
w treści akcji można odwoływad się do zmiennej wiersza. 
  
Przykład 
  
SetVariable(””,1) 
Zmienna wiersza (zdefiniowana we właściwości Nazwa zmiennej 
wiersza) zostanie ustawiona na wartośd 1. 

  

Właściwości wiersza 

  

Nazwa  Typ 
wartości 

Opis 

Nazwa 
zmiennej 

Nazwa 
zmiennej 

Nazwa zmiennej głównej wiersza. Wszystkie wyrażenia i akcje używane 
we właściwościach wiersza lub dziedziczone z ustawieo kolumny 
wykonywane są w kontekście tej zmiennej. 

Wartośd 
wyświetlana 

Tekst Określa tekst, który zostanie wyświetlony w komórce wiersza, jeżeli 
właściwośd Źródło wartości kolumny jest równe Wartośd wiersza. 
Właściwośd należy stosowad wtedy, gdy sposób wyliczania tekstów 
kolumny nie jest jednolity dla wszystkich wierszy. 
  
Przykład 
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=(Variable() &1)?Tak:Nie 
W definiowanym wierszu zostanie wyświetlony tekst zależny od stanu 
najmłodszego bitu zmiennej wiersza – w kolumnie, w której właściwośd 
Źródło wartości jest równe Wartośd wiersza.  
W innym wierszach można użyd wyrażeo, które np. testują stany 
innych bitów. 

Opis Tekst Określa tekst, który zostanie wyświetlony w komórce wiersza, jeżeli 
właściwośd Źródło wartości kolumny jest równe Opis wiersza. 
Właściwośd należy stosowad wtedy, gdy sposób wyliczania tekstów 
kolumny nie jest jednolity dla wszystkich wierszy. Właściwości wiersza 
Opis i Wartośd wyświetlania pozwalają na zdefiniowanie dwóch 
indywidualnie wyliczanych kolumn. 
  
Przykład 
  
Bit statusu 
W definiowanym wierszu zostanie wyświetlony tekst  Bit statusu – w 
kolumnie, w której właściwośd Źródło wartości jest równe Opis 
wiersza. 

  

  

Właściwości stanowe 

  

Nazwa  Typ 
wartości 

Opis 

Kolor tła Kolor Określa kolor tła tabeli - używany, gdy wiersze wartości nie zajmują 
całego obszaru tabeli.  

Kolor siatki Kolor Określa kolor siatki rozdzielającej pola i wiersze tabeli. 

Kolor czcionki 
nagłówków 

Kolor Określa kolor tekstów opisujących nagłówki. 

Kolor tła 
nagłówków 

Kolor Określa kolor tła linii nagłówków kolumn. 

Kolor czcionki 
wierszy 

Kolor Określa kolor tekstów wyświetlanych w komórkach wierszy wartości. 
Ma znaczenie tylko dla tych kolumn, których właściwośd Kolor 
czcionki nie została ustawiona. 

Kolor tła 
wierszy 

Kolor Określa kolor tła komórek nieparzystych wierszy wartości. Ma 
znaczenie tylko dla tych kolumn, których właściwośd Kolor tła nie 
została ustawiona. 

Naprzemienny 
kolor  tła 
wierszy 

Logiczna Określa kolor tła komórek parzystych wierszy wartości. Ma znaczenie 
tylko dla tych kolumn, których właściwośd Kolor tła nie została 
ustawiona. 
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Obiekt Taśmociąg 
  

Funkcje obiektu 
  

Obiekt Taśmociąg służy do prezentacji stanu rurociągów. Kształt obiektu jest definiowany serią 

koordynat poszczególnych przegubów taśmociągu. Definiując taśmociąg, można określid jego 

szerokośd, typ (zgrzebłowy lub zwykły) oraz styl rolki początkowej i koocowej. Manipulując 

parametrami określającymi przesunięcie taśmy oraz obroty napędów, można uzyskad efekt animacji 

symulujący ruch taśmy w dowolną stronę i z dowolną prędkością. 

Obiekt Taśmociąg nie posiada wbudowanych żadnych funkcji interaktywnych i sterujących. Można 

jednak taką funkcjonalnośd dodad poprzez użycie akcji operatorskich w obsłudze zdarzeo. 

Zobacz: Parametryzacja funkcji interaktywnych w obiektach pasywnych 

(Asix.Evo_Techniki_budowy_diagramów.PDF/CHM) 

  

 

Rys. Przykłady obiektu Taśmociąg. 
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Rys. Przykłady zastosowania obiektu Taśmociąg (zgrzebłowy) w połączeniu z obiektem Obraz. 

  

Właściwości 
  

Zobacz: Standardowe właściwości obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 

  

Właściwości podstawowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Wierzchołk
i  

Lista 
współrzędny
ch  

Lista par X,Y współrzędnych kolejnych przegubów taśmociągu. 
Współrzędne X i Y pozycji przegubu  wyrażone są pikselach i liczone 
względem lewego górnego narożnika diagramu. Kolejne pary wierzchołków 
są rozdzielone znakiem średnika. 

Grubośd Liczba Określa grubośd taśmociągu wyrażoną w ilości pikseli. 
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Styl rolki 
początkow
ej 

Typ 
wyliczeniow
y:  Płaski, 
Okrągły, 
Duża rolka, 
Mała rolka, 
Duża rolka z 
osią, Mała 
rolka z osią, 
Napęd 

Określa styl rysowania rolki początkowej taśmociągu. 

 

Styl rolki 
koocowej 

Typ 
wyliczeniow
y:  Płaski, 
Okrągły, 
Duża rolka, 
Mała rolka, 
Duża rolka z 
osią, Mała 
rolka z osią, 
Napęd 

Określa styl rysowania rolki koocowej taśmociągu. 
  

Taśmociąg 
zgrzebłow
y 

Logiczna Określa, czy na taśmie należy rysowad zgrzebła. 

 
   

  

Właściwości stanowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Kolor Kolor Określa podstawowy kolor wypełniający wnętrze taśmociągu. 

 

Drugi kolor  Kolor Określa alternatywny kolor wnętrza używany do wypełniania 
dolnej połowy taśmociągu. 

 

Kolor otoczki Kolor Określa kolor linii rysowanej ponad taśmą. 

 

Kolor brzegu Kolor Określa podstawowy kolor używany do rysowania taśmy. Służy 
także jako kolor zgrzebeł (jeżeli Kolor pasków brzegu nie został 
zdefiniowany). 
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Kolor pasków 
brzegu 

Kolor W przypadku taśmociągu zgrzebłowego określa kolor zgrzebeł.  
Dla taśmociągów bez zgrzebeł określa alternatywny kolor 
taśmy. 

 

Kolor 
podkładu 
taśmy 

Kolor Określa kolor linii rysowanej pod taśmą. 

 

Kolor rolki 
początkowej 

Kolor Określa kolor rolki początkowej taśmociągu. 

Kolor rolki 
koocowej 

Kolor Określa kolor rolki koocowej taśmociągu. 

Przesunięcie 
taśmy  

Liczba W trybie wyświetlania taśmociągu zgrzebłowego lub 
paskowanego właściwośd pozwala na przesunięcie wzorca 
rysowania, co powoduje efekt animacji ruchu. W przypadku 
taśmociągu zgrzebłowego jednostką ruchu jest szerokośd 
zgrzebła, a w przypadku taśmociągu paskowanego jest to 
piksel. 
  
Przykład: 
=Variable(Counter) 
Wyrażenie animuje ruch rurociągu na bazie zmian zmiennej 
systemowej Counter.  Kierunek ruchu można zmieniad poprzez 
zmianę znaku wyrażenia animującego ruch. Ewentualnie 
przemnożenie   (podzielenie) wartości zmiennej pozwala na 
sterowanie szybkością i płynnością animacji. 

Obrót napędu 
początkowego 

Liczba                            Jeżeli rolka początkowa jest typu  Napęd, to właściwośd 
pozwala na animację obrotu rolki. Jednostką obrotu jest 
stopieo. Ogólne zasady animacji są identyczne jak w przypadku 
właściwości Przesunięcie taśmy.  

Obrót napędu 
koocowego 

Liczba                            Jeżeli rolka koocowa jest typu  Napęd, to właściwośd pozwala 
na animację obrotu rolki. Jednostką obrotu jest stopieo. 
Ogólne zasady animacji są identyczne jak w przypadku 
właściwości Przesunięcie taśmy. 

  

  

Zdarzenia 
  

Zobacz: Standardowe zdarzenia obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 
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Obiekt Tekst 
  

Funkcje obiektu 
  

Obiekt Tekst służy do wyświetlania informacji w postaci tekstowej. Wyświetlane teksty mogą mied 

charakter statyczny lub byd zależne od wartości zmiennych procesowych. Obiekt pozwala na 

wykonywanie operacji sterujących. Dostępne są dwa tryby wprowadzania nowej wartości: 

bezpośrednia edycja tekstu lub selekcja z zestawu predefiniowanych stanów. 

  

 

Rys. Przykłady obiektu Tekst. 

  

Obiekt pozwala wyświetlad teksty jedno- i wieloliniowe. Dla każdego tekstu można określid kolor, 

grubośd i kolor obwódki, głębokośd i kolor cienia, głębokośd i kolor wypukłości (rozmycia), kierunek i 

kolor gradientu, krój i styl czcionki oraz kąt obrotu.  

  

Właściwości 
  

Zobacz: Standardowe właściwości obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 

  

  

Właściwości podstawowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Wartośd 
minimalna 

Liczba Ograniczenie dolne dopuszczalnych wartości sterujących. 
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sterowania 

Wartośd 
maksymalna 
sterowania 

Liczba Ograniczenie górne dopuszczalnych wartości sterujących. 

Kąt obrotu Liczba Kąt w stopniach liczony względem kierunku poziomego, pod którym 
wyświetlany jest tekst. Kąt 90 oznacza kierunek pionowo w dół. 

Kierunek 
gradientu 

Typ 
wyliczeniowy
: Poziomo, 
Pionowo, 
Ukośnie w 
górę, 
Ukośnie w 
dół 

Określa sposób zastosowania gradientu do wyświetlenia napisu. 
Właściwośd ma znaczenie tylko wtedy, gdy ustawiony jest kolor 
gradientu we właściwości Kolor gradientu. 

 

Wysokośd 
podczas obrotu 

Liczba Określa wysokośd napisu w pikselach w przypadku stosowania kąta 
obrotu. 

 
W przypadku napisów poziomych wysokośd czcionki jest określana 
automatycznie na podstawie wielkości obiektu i długości napisu. 

Tryb selekcji 
stanów 

Logiczna Określa tryb wykonywania operacji sterujących. Wartośd Tak oznacza, 
że wartośd sterująca będzie określana poprzez wybór z 
predefiniowanego zestawu stanów (opisy i wartości stanów 
definiowane są we właściwościach stanowych). Wartośd Nie oznacza, 
że użytkownik będzie bezpośrednio wprowadzał wartośd sterującą. 
W każdym przypadku wymagane jest dodatkowo ustawienie 
właściwości Aktywny na wartośd Tak oraz określenie nazwy zmiennej 
sterowanej. 

Selekcja stanów 
przez menu 

Logiczna Właściwośd ma znaczenie tylko wtedy, gdy właściwośd Tryb selekcji 
stanów jest równa Tak. Określa sposób wyboru nowego stanu 
sterującego. Wartośd Tak oznacza wybór z menu kontekstowego 
tworzonego automatycznie na podstawie zdefiniowanych stanów 
obiektu. Wartośd Nie oznacza, że przy każdym kliknięciu na obiekcie, 
będzie następowało cykliczne przełączanie kolejnych stanów. 

Edycja przy 
selekcji 

Logiczna Określa, czy obiekt wejdzie w tryb edycji natychmiast po jego 
wybraniu (selekcji), czy też wymagane będzie podwójne kliknięcie 
klawiszem myszki. 

Początkowa 
wartośd edycji 

Typ 
wyliczeniowy
: Pusta, 
Ostatnia, 

Określa jaka jest początkowa wartośd sterująca po wejściu w tryb 
edycji napisu. Wariant Ostatnia oznacza wartośd wprowadzoną przy 
poprzedniej edycji, a wariant  Bieżąca oznacza aktualną treśd 
wyświetlanego napisu. 
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Bieżąca 

Rodzaj edytora Typ 
wyliczeniowy
: Tekst, Data i 
czas, Zakres 
czasu 

Określa sposób wprowadzania nowej wartośd sterującej. Wartośd 
'Tekst' oznacza swobodną edycję tekstu przez użytkownika. W 
pozostałych przypadkach wprowadzenie wartości odbywa się poprzez 
specjalizowane okienka dialogowe. 

Liczba linii Liczba Steruje sposobem dopasowania wysokości czcionki do długości 
tekstu. Wartośd 0 oznacza, że należy tak zmniejszyd czcionkę, aby cały 
tekst się zmieścił w obszarze obiektu. Skutkiem tego w zależności od 
długości tekstu może zostad użyta inna czcionka. Wartośd większa od 
0 oznacza, że o wysokości czcionki decyduje wyłącznie rozmiar 
obiektu. W razie konieczności tekst może zostad obcięty lub 
podzielony na kilka linii. 

 

Margines 
tekstu [%] 

Logiczna Podawana w procentach wielkośd marginesu pozostawionego wokół 
tekstu. Właściwośd przydatna w przypadku stosowania 
nieprzeźroczystego koloru tła lub wyświetlania tekstu w ramce. 

Sterowanie 
natychmiastow
e 

Logiczna Określa, czy w przypadku wprowadzenia nowej wartości sterującej 
jest ona automatycznie wysyłana do zmiennej sterującej. Jeżeli nie, to 
do realizacji sterowania wymagane jest użycie akcji operatorskiej 
SendControls. 

Grupa 
sterowania  

Tekst Określa nazwę grupy obiektów sterujących. Jeżeli obiekt wchodzi w 
stan oczekiwania na wysłanie sterowania (oczekiwanie na akcję 
SendControls), to wszystkie pozostałe obiekty grupy rezygnują z 
oczekiwania. Mechanizm pozwala zagwarantowad, że jeżeli operator 
dysponował alternatywnymi metodami ustawienia tej samej wartości 
(np. obiekty Słupek i Tekst), to wykonane zostanie tylko ostatnie 
sterowanie. 

  

Właściwości stanowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Tekst Tekst Treśd wyświetlanego napisu. Może to byd statyczny tekst lub 
dowolne wyrażenie, którego wynikiem jest wartośd tekstowa. 
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Najczęściej wyświetlane napisy są tworzone na podstawie 
wartości zmiennych procesowych. 
  
Przykład: 
# 
Wyświetla wartośd głównej zmiennej obiektu, stosując 
domyślną konwersję na tekst. 
  
=Attribute(Description) + ” ” + Variable() 
Wyświetla opis zmiennej głównej połączony z jej wartością. 

Kolor Kolor Określa kolor napisu. 

Kolor gradientu Kolor Określa kolor gradientu. Kolor napisu będzie płynnie 
zmieniany pomiędzy kolorem podstawowym a kolorem 
gradientu. Sposób użycia gradientu określa właściwośd 
Kierunek gradientu. 

Kolor edycji Kolor Określa kolor tekstu w trakcie wprowadzania nowej wartości. 

Kolor 
przekreślenia 

Kolor Zdefiniowanie koloru innego niż Transparent  powoduje 
narysowanie kreski przekreślającej napis. 
Właściwośd stosowana do sygnalizacji stanu błędnego 
odczytu zmiennej. 

 
Przykład: 
=VarIsNotGood()?Red:Transparent 

Kolor otoczki Kolor Określa kolor konturu liter. 

 

Kolor cienia Kolor Określa kolor cienia liter. 

Kolor tła Kolor Określa kolor tła napisu. 

Kolor tła edycji Kolor Określa kolor tła napisu w trakcie edycji nowej wartości 
sterującej. 

Wyrównanie w 
poziomie  

Typ wyliczeniowy: 
Do lewej, 
Wyśrodkowanie, Do 
prawej 

Określa sposób poziomego pozycjonowania napisów 
wewnątrz obszaru obiektu. 

   

Wyrównanie w 
pionie  

Typ wyliczeniowy: 
Do góry, 
Wyśrodkowanie, Do 
dołu 

Określa sposób pionowego pozycjonowania napisów 
wewnątrz obszaru obiektu.   
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Szerokośd 
otoczki 

Liczba Określa grubośd konturu liter. 

 

Głębokośd  
cienia 

Liczba                            Wartośd większa od 0 powoduje wyświetlenie cienia 
wszystkich liter napisu. Cieo rysowany jest z przesunięciem w 
dół i w lewo o podaną ilośd pikseli. Właściwośd ma znaczenie 
tylko wtedy, gdy ustawiony jest kolor cienia we właściwości 
Kolor cienia. 

 
Cieo nie jest rysowany, jeżeli została ustawiona właściwośd 
Głębokośd wypukłości. 

Głębokośd 
 wypukłości 

Liczba                            Wartośd większa od 0 powoduje wyświetlenie napisu z 
efektem wypukłości (rozmycia). Kolor wypukłości jest 
zmodyfikowanym kolorem podstawowym. 

 

Kierunek 
wytłoczenia 

Typ wyliczeniowy: 
Lewa góra, Prawa 
góra, Lewy dół, 
Prawy dół 

Określa kierunek rysowania efektu wypukłości. 
  

 

Styl ramki Typ wyliczeniowy: 
Brak, Pojedyncza, 
Wklęsła, Wypukła  

Określa sposób rysowania ramki wokół tekstu. 

Kolor ramki Kolor   Kolor ramki. Ma znaczenie tylko dla ramki w trybie 
Pojedyncza. W przypadku ramek trójwymiarowych kolory są 
dobierane automatycznie. 

Czcionka Nazwa czcionki          Systemowa nazwa czcionki używanej do wyświetlania napisu. 

Styl czcionki Typ wyliczeniowy 
wielokrotny: 
Zwykły, 
Pogrubienie, 
Kursywa, 
Podkreślenie, 
Przekreślenie 

Określa styl używanej czcionki. Można stosowad wiele styli 
jednocześnie. 

Wartośd stanu Tekst                             Wartośd wysyłana do zmiennej sterowanej, gdy obiekt 
pracuje w trybie selekcji stanów, a użytkownik wybrał z 
memu kontekstowego pozycję odpowiadającą temu stanowi.  
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Maska bitowa 
stanu 

Liczba                            Modyfikator wartości wysyłanej do zmiennej sterowanej w 
trybie selekcji stanów. Nowa wartośd wyliczana jest na 
podstawie aktualnej wartości zmiennej procesowej, 
właściwości Wartośd stanu i podanej maski bitowej. Efekt 
działania algorytmu jest następujący: 

 zmieniane są tylko te bity wartości zmiennej 
sterowanej, które  w masce mają wartośd 1; 

 wartośd zmienionych bitów jest zgodna z 

wartościami bitów w wartości stanu. 

Maskowanie bitów nie jest stosowane, gdy właściwośd nie 
jest zdefiniowana (jest pusta). 
  
Przykład: 
  
Wartośd stanu = 1 
Maska stanu = 1 
Najmłodszy bit zmiennej sterowanej zostanie ustawiony na 1, 
pozostałe bity nie zostaną zmienione. 
  
Wartośd zmiennej = 1 
Maska stanu = 3 
Dwa najmłodszy bit zmiennej sterowanej zostaną ustawione 
na wartości 01, pozostałe bity nie zostaną zmienione. 

Stan wybieralny Logiczna Określa, czy stan pojawia się w menu selekcji stanów. 
Właściwośd ma znaczenie tylko wtedy, gdy obiekt pracuje w 
trybie selekcji stanów.  
Dla wszystkich stanów, których właściwośd Stan wybieralny 
jest równa Tak,  tworzona jest pozycja  w menu 
kontekstowym otwieranym, gdy użytkownik kliknie na 
obiekcie. Tekst w pozycji menu wynika z aktualnej wartości 
właściwości Tekst w definicji stanu odpowiadającej pozycji. 
  

 
  

  

Zdarzenia 
  

Zobacz: Standardowe zdarzenia obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 
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Obiekt Wielokąt 
  

Funkcje obiektu 
  

Obiekt Wielokąt pozwala na tworzenie dowolnych płaskich zamkniętych figur geometrycznych. 

Kształt obiektu jest definiowany serią koordynat poszczególnych wierzchołków figury. Dla każdej 

figury można określid kolor wnętrza, grubośd i kolor obwódki. 

  

 

Obiekt Wielokąt nie posiada wbudowanych żadnych funkcji interaktywnych i sterujących. Można 

jednak taką funkcjonalnośd dodad poprzez użycie akcji operatorskich w obsłudze zdarzeo. 

Zobacz: Parametryzacja funkcji interaktywnych w obiektach pasywnych 

(Asix.Evo_Techniki_budowy_diagramów.PDF/CHM) 

  

Właściwości 
  

Zobacz: Standardowe właściwości obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 

  

Właściwości podstawowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Wierzchołki  Lista 
współrzędnych  

Lista par X,Y współrzędnych kolejnych wierzchołków figury. 
Współrzędne X i Y pozycji wierzchołka  wyrażone są pikselach i 
liczone względem lewego górnego narożnika diagramu. Kolejne pary 
wierzchołków są rozdzielone znakiem średnika. 

Szerokośd 
otoczki 

Liczba Określa szerokośd (w pikselach) otoczki rysowanej wzdłuż krawędzi 
figury. Właściwośd ma znaczenie tylko wtedy, gdy ustawiony jest 
kolor otoczki we właściwości Kolor otoczki. 
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Właściwości stanowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Kolor Kolor Określa kolor wypełnienia kształtu. Wybranie koloru Transparent i 
ustawienie niezerowej szerokości otoczki pozwala na rysowanie 
jedynie konturu figury. 

Kolor otoczki Kolor Określa kolor otoczki. 

Styl  otoczki Typ 
wyliczeniowy: 
Brak, Kreska, 
Kropka, 
Kreska-
Kropka,  
Kreska-
Kropka-
Kropka 

Określa sposób rysowania otoczki. Wartośd Brak oznacza rysowanie 
otoczki pełną linią. 

  

Zdarzenia 
  

Zobacz: Standardowe zdarzenia obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 
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Obiekt Wykres 
  

Funkcje obiektu 
  

Obiekt Wykres jest obiektem umożliwiającym rysowanie przebiegów wartości zmiennych. 

  

 

Rys. Przykłady obiektu Wykres. 

  

W typowym przypadku  wykres wyświetla wartości pobierane z archiwum wartości historycznych 

zmiennych procesowych. Może jednak pracowad także w trybie wartości bieżących. Wtedy nie jest 

potrzebna archiwizacja wartości zmiennej, ponieważ wykres jest budowany na podstawie wartości 

bieżących dostępnych od chwili uruchomienia wykresu.  Dla danych historycznych można wyświetlad 

również wartości zagregowane. 

Na jednym wykresie możliwe jest rysowanie wielu przebiegów (serii). Każdej z serii można osobno 

określid zmienną, styl wykresu (linia lub słupek), kolor wartości poprawnych, kolor wartości 

niepewnych, grubośd linii, styl znaczników oraz czy pracuje w tzw. trybie procentowym (w którym 

wartości są skalowane do zakresu 0 -100 w oparciu o atrybuty zmiennej określające zakres).  

Oprócz serii zmiennych wykres umożliwia również wyświetlanie zdefiniowanych wcześniej 

przebiegów wzorcowych. Każdemu przebiegowi wzorcowemu możemy zdefiniowad jego krzywą, 

punkt czasowy zaczepu oraz - podobnie jak seriom - kolor, styl, szerokośd linii i styl znaczników. 

Przebiegi wzorcowe mogą byd dostosowywane w trybie działania. Każdemu zdefiniowanemu 

przebiegowi można podmienid krzywą i modyfikowad punkt zaczepu. Opcje te są dostępne w menu 

kontekstowym wykresów. 

Kolejnym elementem wyświetlanym na wykresie są tzw. limity. Mogą byd pokazywane w postaci linii 

lub pasma. Limity pokazywane są w postaci linii (pasm) poziomych i nie zależą od historii zmian 

zmiennych. Jeżeli wartości limitów byłyby zmienne w czasie, to należałoby je niezależnie 

archiwizowad i pokazywad na wykresie w postaci zwykłych serii. 
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Obiekt Wykres posiada własne mechanizmy obsługi wykresu, typu zmiana skali, czy przesuwanie się 

w osi czasu. Można także sterowad pracą wykresu przy pomocy obiektu Kontroler Wykresu. Możliwe 

jest synchroniczne sterowanie grupami obiektów Wykres. 

Poniższa tabela opisuje skróty klawiszowe obsługiwane przy obiekt Wykres. 

Skrót Znaczenie 

Klawisz strzałki Przesunięcie kursora we wskazanym kierunku 

Shift + klawisz strzałki  Przesunięcie wykresu w osi X lub Y we wskazanym kierunku 

Ctrl + klawisz strzałki  Zwiększenie lub zmniejszenie zakresu osi X lub Y w zależności od użytego 
klawisza strzałki 

PgUp, PgDn Przesunięcie wykresu w osi X o cały zakres wykresu 

Shift + PgUp, PgDn Przesunięcie wykresu w osi Y o cały zakres wykresu 

Ctrl-Home Reset osi czasu do ustawieo początkowych 

Ctrl-End Reset osi wartości do ustawieo początkowych 

Numeryczne 5   Wyśrodkowanie pozycji kursora 

Ctrl + numeryczne 5 Reset wykresu do ustawieo początkowych 

Ctrl-h Wyświetlenie okienka zmiany zakresu czasu 

Ctrl-l Wyświetlenie okienka legendy 

Ctrl-F1 Wyświetlenie okienka pomocy pokazującego wszystkie skróty klawiszowe 

Ins Włączenie lub wyłączenie kursora 

  

Właściwości 
  

Zobacz: Standardowe właściwości obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 

  

Właściwości podstawowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Dynamiczny 
zakres wartości  

Logiczna Określa, czy zakres osi Y jest dynamicznie wyliczany na podstawie 
odczytanych wartości punktów krzywych. Zakres osi może się 
zmieniad w trakcie wyświetlania wykresu w zależności od wartości 
przychodzących punktów. Jeżeli właściwośd jest ustawiona na true, 
to poniższe właściwości związane z określeniem skali osi Y nie mają 
znaczenia. 

Wartośd 
minimalna 
automatyczna 

Logiczna Określa, czy początkowa wartośd minimalna na osi pionowej jest 
wyliczana automatycznie. Algorytm wyliczania bazuje na 
wyszukiwaniu minimalnej wartości atrybutu DisplayRangeFrom dla 
wszystkich wyświetlanych zmiennych. 

Wartośd 
minimalna 

Liczba Określa początkową wartośd minimalną na osi pionowej wykresu. 
Właściwośd stosowana, gdy nie jest stosowany algorytm 
automatycznego wyliczania wartości minimalnej ani dynamiczny 
zakres wartości. 
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Wartośd 
maksymalna 
automatyczna 

Logiczna Określa, czy początkowa wartośd maksymalna na osi pionowej jest 
wyliczana automatycznie. Algorytm wyliczania bazuje na 
wyszukiwaniu maksymalnej wartości atrybutu DisplayRangeTo dla 
wszystkich wyświetlanych zmiennych. 

Wartośd 
maksymalna 

Liczba Określa początkową wartośd maksymalną na osi pionowej wykresu. 
Właściwośd stosowana, gdy nie jest stosowany algorytm 
automatycznego wyliczania wartości maksymalnej ani dynamiczny 
zakres wartości. 

Ręczny czas 
bazowy 

Tekst Właściwośd pozwala na forsowanie wyboru pokazywanego na 
wykresie  zakresu czasu. Jeżeli właściwośd nie jest ustawiona, to 
początkowy zakres określany jest na podstawie chwili bieżącej.  
Właściwośd jest typu tekstowego. Dopuszczalny jest dowolny 
format rozpoznawalny przez system jako data i czas.  Jawnie 
definiowany czas bazowy jest stosowany tylko wtedy, gdy 
właściwośd Tryb odświeżania jest ustawiona na wartośd Ręcznie. 

Zakres czasu 
[min] 

Liczba Określa początkowy zakres czasu pokazywanego na wykresie. 

Tylko dane 
bieżące 

Logiczna Jeżeli wartośd właściwości jest równa Tak, to przebiegi zmiennych 
rysowane są na podstawie wartości bieżących tych zmiennych. 
Obiekt zaczyna samodzielnie gromadzid historię zmian od 
momentu otwarcia diagramu. Jeżeli wartośd właściwości jest równa 
Nie, to przebiegi zmiennych rysowane są na podstawie danych 
historycznych przechowywanych w archiwach. 

Tryb 
odświeżania 

Typ 
wyliczeniowy: 
Skokowo, 
Płynnie, 
Ręcznie 

Określa sposób przesuwania wykresu w momencie, gdy wykres 
dochodzi do prawej krawędzi obiektu. W trybie skokowym wykres 
przesuwany jest jednorazowo o około 20% rozmiaru obiektu, po 
czym przez pewien okres czasu pozostaje nieruchomy. W trybie 
płynnym, wykres jest cały czas przesuwany o minimalną odległośd 
wynikającą z przyjętej skali czasu. W trybie ręcznym przesunąd 
wykres musi zawsze użytkownik. 

Wyświetlaj 
kursor 

Logiczna Określa, czy należy na wykresie wyświetlad kursor ułatwiający 
określenie wartości zmiennych dla wskazanej chwili czasu. 

 

Przyciągaj 
kursor 

Logiczna Określa, czy kursor jest automatycznie pozycjonowany na wartości 
krzywej. Praca w trybie przyciągania zmienia także sposób obsługi 
klawiszy strzałek i przycisków Kursor w … obiektu Kontroler 
wykresu. W trybie przyciągania służą one do poruszania się po 
punktach serii  lub wyboru serii. 

Tytuł wykresu Tekst Określa treśd tytułu wykresu. 
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Wyświetlaj 
legendę 

Logiczna Określa, czy należy wyświetlad legendę wykresu. W treści legendy 
domyślnie wyświetlana jest nazwa zmiennej i jej opis pobrany z 
bazy definicji zmiennych. Opis krzywej można zmienid we 
właściwościach serii. 

 

Pokazuj 
podziałkę czasu 

Logiczna Określa, czy wyświetlad podziałkę osi czasu. 

Pokazuj 
podziałkę 
wartości 

Logiczna Określa, czy wyświetlad podziałkę osi wartości. 

Skok wartości Liczba Określa odstęp pomiędzy kolejnymi liniami podziałki wartości. 
Wartośd 0 oznacza wybór automatyczny. 

Liczba 
podpodziałek 
wartości 

Liczba Określa liczbę podpodziałek pomiędzy kolejnymi podziałkami 
głównymi osi wartości. 

Siatka na 
wierzchu 

Logiczna Określa, czy linie siatki wykresu mają przesłaniad linie przebiegów i 
limitów. 

Przesuwne osie Logiczna Określa, czy użytkownik może zmieniad skale czasu i wartości 
poprzez przeciągnie ich przy pomocy myszki. 

Grupa 
wykresów 

Tekst Określa nazwę grupy wykresów. Wykresy o tej samej nazwie są 
obsługiwane w sposób synchroniczny – wszystkie operacje 
nawigacyjne na jednym z wykresów grupy są odtwarzane na 
pozostałych wykresach. Nazwa grupy służy też do połączenia 
obiektu Wykres z obiektem Kontroler Wykresu. 

Obsługuj skróty 
klawiszowe 

Logiczna Określa, czy w trybie wykonania aplikacji użytkownik może używad 
klawiszy nawigacyjnych, między innymi pozwalających na zmianę 
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zakresu wartości lub przemieszczanie się w osi czasu. 

Modyfikowalne 
przebiegi 
wzorcowe 

Logiczna Określa, czy użytkownik może zmieniad wyświetlane krzywe 
wzorcowe oraz ich punkty zaczepienia. Wartośd Tak powoduje, że 
dostępne będzie menu kontekstowe z komendami służącymi do 
zarządzania krzywymi wzorcowymi na wykresie. 

  

Właściwości przebiegów wzorcowych 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Nazwa 
przebiegu 

Nazwa 
przebiegu 

Określa nazwę krzywej wzorcowej, którą należy wyświetlid. 

Zaczep 
przebiegu  

Tekst Określa punkt zaczepienia(początek) krzywej wzorcowej. Właściwośd 
jest typu tekstowego. Dopuszczalny jest dowolny format 
rozpoznawalny przez system jako data i czas. 
Jeżeli zaczep nie jest podany, to krzywa wzorcowa zaczyna się od 
prawej krawędzi wykresu. 
Użytkownik może ręcznie zmienid punkt zaczepienia, jeżeli właściwośd 
Modyfikowalne przebiegi wzorcowe jest ustawiona na Tak. 

Styl serii Typ 
wyliczeniowy: 
Linia, Słupek 

Określa, czy krzywa jest typu liniowego czy słupkowego. 
  

Styl 
znaczników 

Typ 
wyliczeniowy: 
Brak, Czas, 
Wartośd, 
Czas i 
Wartośd 

Określa, czy przy każdym zarejestrowanym punkcie przebiegu należy 
wyświetlad znaczniki z informacją o czasie rejestracji i/lub 
zarejestrowanej wartości. 
  

Kolor Kolor Określa kolor krzywej (lub słupków). 

Szerokośd Liczba Określa szerokośd rysowanej krzywej (lub słupka). 

  

  

Właściwości serii 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Nazwa 
zmiennej 

Nazwa 
zmiennej 

Określa nazwę zmiennej, dla której należy narysowad wykres przebiegu. 

Styl serii Typ 
wyliczeniowy: 
Linia, Słupek, 
Schodkowy 

Określa, czy krzywa jest typu liniowego, słupkowego czy schodkowego 
(dedykowany dla wykresów wartości binarnych). 
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Styl 
znaczników 

Typ 
wyliczeniowy: 
Brak, Czas, 
Wartośd, Czas 
i Wartośd 

Określa, czy przy każdym zarejestrowanym punkcie przebiegu należy 
wyświetlad znaczniki z informacją o czasie rejestracji i/lub zarejestrowanej 
wartości. 

 

Punkty linii Typ 
wyliczeniowy: 
Brak, Mały 
punkt, Punkt, 
Mały 
prostokąt,  
Prostokąt, 
Małe koło, 
Koło, Mały 
diament, 
Diament, 
Mała kula, 
Kula 

Określa, czy należy (i w jakiej formie) wyświetlad, przy każdym 
zarejestrowanym punkcie przebiegu, symbol punktu. Szczególne znaczenie ma 
styl mały punkt. Dla przebiegu ciągłego jest on niewidoczny. Pozwala jednak 
pokazad wykres „dziurawy”, gdy pojedyncze zarejestrowane punkty są 
otoczone obszarami braku danych. 

 
 

Kolor Kolor Określa kolor krzywej (lub słupków). 

Kolor 
statusu 
niepewnego 

Kolor Określa kolor krzywej (lub słupków) używany dla oznaczenia wartości 
niepewnych. 

Szerokośd Liczba Określa szerokośd rysowanej krzywej (lub słupka). 

Procentowy Logiczna Określa, czy dane archiwalne mają byd przeliczane na wartości procentowe. 
Przeliczenie bazuje na zakresie zmiennej pobranym z atrybutów 
DisplayRangeFrom i DisplayRangeTo. Procentowe przeliczenie pozwala na 
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umieszczenie na jednym wykresie krzywych, których zakresy zmienności są 
zupełnie inne (nie da się uzgodnid zakresu skali pionowej). 

Agregat Tekst Określa nazwę agregatu, który należy zastosowad do przeliczenia wartości 
historycznych zmiennej pokazywanej na wykresie.  
Dostępne nazwy agregatów to: none, start, end, delta, min, max, range, total, 
average, average0, sumup, sumdown, prevknown, last, stdev, rms, avglk, 
totallk.  
Użycie nazwy none oznacza, że należy stosowad dane surowe (nieprzeliczane). 
Zobacz Rodzaje agregatów danych archiwalnych. 

Interwał 
agregacji 

Tekst Określa interwał agregacji stosowany w trybie przeliczania surowych wartości 
historycznych na wartości zagregowane. Interwał przekazywany jest w postaci 
tekstowej, w formacie zgodnym ze stosowanym w funkcji  ToTimeSpan. 
  
Przykład: 
  
00:01:00 
Wyliczane są agregaty 1-minutowe  
  
15M 
Wyliczane są agregaty 15-minutowe. 

Maska 

bitowa 

Tekst Właściwośd pozwalająca na utworzenie krzywej o charakterze binarnym. 
Maska ma postad tekstową, złożona jest ze znaków -, 0 i 1, oznaczających 
odpowiednio wartośd nieistotną, wartośd 0 i wartośd 1. Na podstawie 
porównania wartości zmiennej i maski, wyliczana jest wartośd punktu: True lub 
False. 
Przykład: 
Tekst „10—” oznacza, że jeżeli dla wartości zmiennej w punkcie bit numer 3 
jest równy 1 i bit numer 2 jest równy 0, to wartośd punktu jest True. W każdym 
innym przypadku jest False. 

Wartośd dla 

False 

Liczba Właściwośd stosowana dla krzywych binarnych (wyliczanych na podstawie 
właściwości Maska bitowa). W połączeniu z właściwością Wartośd dla True 
pozwala na dowolne umieszczenie krzywej binarnej w obszarze wykresu. W 
szczególności pozwala na rozmieszczenie na wykresie wielu krzywych 
binarnych, jedna  nad drugą. 
Właściwośd określa wartośd punktu na wykresie odpowiadającą wartości False 
punktu serii. 
  

 

Wartośd dla 

True 

Liczba Właściwośd stosowana zawsze w parze z właściwością Wartośd dla False. 
Określa wartośd punktu na wykresie odpowiadającą wartości True punktu serii. 

Opis Tekst Opis krzywej w legendzie wykresu. Wartośd pusta oznacza użycie nazwy 
zmiennej serii wraz z jej opisem pobranym z bazy definicji zmiennych. 
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Właściwości limitów 

Nazwa  Typ wartości Opis 

Styl limitu Typ 
wyliczeniowy: 
Linia, Pasmo 

Określa sposób wyświetlenia limitu: w postaci linii lub pasma.  

Wartośd 
(początkowa) 

Liczba W przypadku pasma określa pierwszą wartośd graniczną, w przypadku 
linii położenie linii limitu. 

Wartośd 
koocowa / 
grubośd 

Liczba W przypadku pasma określa drugą wartośd graniczną, a w przypadku 
linii jej szerokośd. 

Kolor limitu Kolor Określa kolor używany do wyświetlenia limitu. 

Na wierzchu Logiczna Określa, czy limit wyświetlany jest nad krzywymi serii i innymi 
elementami wykresu. 

  

UWAGA: 

W przypadku wyświetlania limitu w postaci pasma, może zostad przesłonięta siatka wykresu i 

ewentualnie (w zależności od wartości właściwości Na wierzchu) krzywe serii. Uniknąd tego można 

stosując półprzezroczysty kolor limitu. W tym celu należy wprowadzid kolor w postaci liczbowej,  np. 

kolor 120;238;130;238 oznacza półprzezroczysty kolor fioletowy. Można też ustawid właściwośd 

Siatka na wierzchu z grupy właściwości podstawowych. 

  

  

Właściwości stanowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Kolor tła        Kolor Określa kolor tła wykresu 

Kolor siatki Kolor Określa kolor siatki wykresu. Wybranie koloru Transparent powoduje, 
że siatka nie jest rysowana. 

Kolor osi Kolor Określa kolor osi pionowej i poziomej wykresu. 

Kolor opisu 
osi 

Kolor Określa kolor opisu skali osi pionowej i poziomej wykresu. 

Nazwa 
czcionki osi 

Nazwa 
czcionki 

Systemowa nazwa czcionki używanej do wyświetlenia opisów osi. 

Rozmiar 
czcionki osi 

Liczba Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlenia opisów osi. 

Styl czcionki 
osi 

Typ 
wyliczeniowy 
wielokrotny: 

Określa styl czcionki używanej do wyświetlenia opisów osi. Można 
stosowad wiele styli jednocześnie. 
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Zwykły, 
Pogrubienie, 
Kursywa, 
Podkreślenie, 
Przekreślenie 

Kolor tytułu Kolor Określa kolor linii tytułu wykresu. 

Nazwa 
czcionki 
tytułu 

Nazwa 
czcionki 

Systemowa nazwa czcionki używanej do wyświetlania tytułu wykresu. 

Rozmiar 
czcionki 
tytułu 

Liczba Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlenia linii tytułu 
wykresu. 

Styl czcionki 
tytułu 

Typ 
wyliczeniowy 
wielokrotny: 
Zwykły, 
Pogrubienie, 
Kursywa, 
Podkreślenie, 
Przekreślenie 

Określa styl czcionki używanej do wyświetlenia  tytułu wykresu. 
Można stosowad wiele styli jednocześnie. 

Kolor czcionki 
legendy 

Kolor Określa kolor czcionki używanej do wyświetlenia legendy wykresu. 

Kolor tła 
legendy 

Kolor Określa kolor tła obszaru legendy wykresu. 

Nazwa 
czcionki 
legendy 

Nazwa 
czcionki 

Systemowa nazwa czcionki używanej do wyświetlenia legendy 
wykresu. 

Rozmiar 
czcionki 
legendy 

Liczba Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlenia legendy wykresu. 

Styl czcionki 
legendy 

Typ 
wyliczeniowy 
wielokrotny: 
Zwykły, 
Pogrubienie, 
Kursywa, 
Podkreślenie, 
Przekreślenie 

Określa styl czcionki używanej do wyświetlenia legendy wykresu. 
Można stosowad wiele styli jednocześnie. 

Kolor kursora Kolor Określa kolor kursora. Do włączenia pokazywania kursora służy 
właściwośd Wyświetlaj kursor. 
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Obiekt Zbiornik 
  

Funkcje obiektu 
  

Obiekt Zbiornik pozwala wyświetlad kształty zbiorników. Dla każdego zbiornika możemy zdefiniowad 

rozmiary i styl jego górnego (prawego) oraz dolnego (lewego) ujścia.  Dodatkowo można zdecydowad, 

czy ma byd wyświetlana otoczka oraz separatory i określid ich kolor. Efekt 3D uzyskiwany jest poprzez 

odpowiednie manipulowanie kolorem gradientu. 

  

 

Rys. Przykłady obiektu Zbiornik. 

  

Obiekt Zbiornik nie posiada wbudowanych żadnych funkcji interaktywnych i sterujących. Można 

jednak taką funkcjonalnośd dodad poprzez użycie akcji operatorskich w obsłudze zdarzeo. 

  

Zobacz: Parametryzacja funkcji interaktywnych w obiektach pasywnych 

(Asix.Evo_Techniki_budowy_diagramów.PDF/CHM) 
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Właściwości 
  

Zobacz Standardowe właściwości obiektów 

  

Właściwości podstawowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Układ 
poziomy  

Logiczna  Określa, czy zbiornik jest rysowany w układzie pionowym lub poziomym. 

Styl 
początku 

Typ 
wyliczeniowy
: Brak, Płaski, 
Kołnierz, 
Okrągły, 
Ścięty z 
lewej, Ścięty 
z prawej, 
Zaokrąglony, 
Stożkowy. 

Określa sposób rysowania lewego (górnego) ujścia. 

 

Styl kooca Typ 
wyliczeniowy
: Brak, Płaski, 
Kołnierz, 
Okrągły, 
Ścięty z 
lewej, Ścięty 
z prawej, 
Zaokrąglony, 
Stożkowy. 

Określa sposób rysowania prawego (dolnego) ujścia. 

Rozmiar 
początku 
[%] 

Procent Określa długośd lewego (górnego) ujścia. Długośd określana jest w 
procentach całkowitej długości (wysokości) zbiornika. 

 

Rozmiar 
kooca *%+ 

Procent Określa długośd prawego (dolnego) ujścia. Długośd określana jest w 
procentach całkowitej długości (wysokości) zbiornika. 

Rozmiar 
wlotu [%] 

Procent Określa szerokośd lewego (górnego) ujścia. Szerokośd określana jest w 
procentach całkowitej szerokości zbiornika. 

 

Rozmiar Procent Określa szerokośd prawego (dolnego) ujścia. Szerokośd określana jest w 
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wylotu [%] procentach całkowitej szerokości zbiornika. 

Pokazuj 
separator
y 

Logiczna Określa, czy linie separatorów wlotu mają byd rysowane. 

 
Kolor linii separatora określa właściwośd Kolor krawędzi. 

  

  

Właściwości stanowe 

  

Nazwa  Typ wartości Opis 

Kolor Kolor Określa podstawowy kolor wypełnienia tła zbiornika. 

Kolor 
gradientu 

Kolor Określa kolor stosowany do gradientowego wypełnienia tła. Kolor tła 
będzie płynnie zmieniany pomiędzy kolorem podstawowym, a kolorem 
gradientu. 

Kolor 
krawędzi 

Kolor Określa kolor rysowania krawędzi zbiornika oraz separatorów. 
  

 

  

Zdarzenia 
  

Zobacz: Standardowe zdarzenia obiektów (podręcznik Asix.Evo_Elementy_wizualizacji.PDF/CHM) 
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