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1 Konfiguracja stanowisk aplikacji 
  

Konfigurując aplikację typu Evo, w ramach pojedynczego projektu należy zdefiniować parametry 
wszystkich stanowisk, które będą uczestniczyć w pracy aplikacji. Generalna zasada jest taka, że każde 
stanowisko typu serwerowego lub wolnostojące jest jawnie deklarowane, natomiast stanowiska 
terminalowe są parametryzowane wspólnie.  

W trakcie tworzenia aplikacji przy pomocy kreatora można od razu utworzyć podstawowy zestaw 
stanowisk. Zawsze tworzone jest też stanowisko o nazwie zgodnej  z nazwą komputera, na którym 
aplikacja została utworzona. Podstawowym celem tego stanowiska jest edycja aplikacji (aczkolwiek 
może być też użyte jako stanowisko produkcyjne). 

  

 
 

1.1 Panel roboczy Stanowiska 
  

Podstawowym panelem służącym do zarządzania stanowiskami aplikacji jest panel Stanowiska. 

  

 

Rys. Panel roboczy 'Stanowiska'.  
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Na ilustracji pokazana jest konfiguracja stanowisk dla typowej małej aplikacji. W obszarze Serwery 
zdefiniowane jest jedno stanowisko inżynierskie do projektowania i testowania aplikacji oraz 
pojedyncza produkcyjna stacja operatorska. Dodatkowo zdefiniowane jest pojedyncze stanowisko 
terminalowe. W trakcie działania aplikacji w kontekście tego stanowiska będzie można uruchomić 
dowolną ilość terminali. 

Panel Stanowiska służy dwóm celom. Po pierwsze, pozwala przełączać się pomiędzy stanowiskami w 
trakcie edycji parametrów zależnych od stanowiska. Po drugie panel służy do zakładania nowych 
stanowisk oraz zarządzania nimi. Komendy zarządzania stanowiskami dostępne są poprzez menu 
kontekstowe panelu. Dodatkowo można przesuwać stanowisko pomiędzy obszarami przy pomocy 
metody 'przeciągnij i upuść'. 

Umieszczanie kilku stanowisk w pojedynczym obszarze pozwala na hierarchiczną parametryzację. 
Parametry zdefiniowane w kontekście obszaru obowiązują na wszystkich stanowiskach obszaru, o ile 
nie zostały zdefiniowane inaczej w samym stanowisku. 

  

 
 

1.1.1       Założenie nowego stanowiska 
  

Aby założyć nowe stanowisko, należy wykonać komendę Nowe stanowisko z menu kontekstowego 
panelu. 

Znaczenie parametrów stanowiska opisuje poniższa tabela. 

 

Rys. Okno tworzenia nowego stanowiska. 
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Tab.: Parametry stanowiska. 

Parametr Znaczenie 

Nazwa stanowiska Nazwa identyfikująca stanowisko. W przypadku stanowisk typu 
serwerowego korzystne jest użycie nazwy zgodnej z systemową nazwą 
komputera, na którym stanowisko będzie uruchomione. 

Obszar Nazwa obszaru, w którym należy umieścić stanowisko. Będzie ono 
dziedziczyło ustawienia obszaru. Można też założyć stanowisko poza 
jakimkolwiek obszarem. 

Kopiuj ustawienia z Nazwa innego stanowiska lub obszaru, z którego należy skopiować 
ustawienia. Używane w przypadku tworzenia bliźniaczych stanowisk. 

Typ stanowiska Kluczowy parametr określający przeznaczenie stanowiska. W zależności od 
wybranego typu zmienia się zakres możliwych funkcji stanowiska. 
Dostępne są poniższe typy: 

• Serwer – stanowisko może udostępniać swoje dane innym 
stanowiskom, w systemie alarmów może pełnić rolę kontrolera 
sieciowego. 

• Terminal – terminal typu okienkowego, który w systemie 
sieciowym pełni wyłącznie rolę klienta pobierającego 
dane. 

• Terminal WWW – terminal typu WWW, wszystkie dane 
pozyskiwane są mechanizmami sieciowymi ze stanowisk 
typu serwer. 

• Wolnostojąca – stanowisko używane w konfiguracjach bez 
komunikacji sieciowej. 

Protokół komunikacyjny Protokół używane do komunikacji typu klient danych. Możliwe rodzaje 
protokołów to: 

• DuplexTcp – podstawowy tryb komunikacji w sieciach lokalnych. 
Można używać również w sieciach rozległych, jeżeli transmisja nie 
jest blokowana przez zaporę. 

• Tcp – protokół zbliżony do DuplexTCP, ale trochę mniej 
wydajny. 

• Http – protokół przeznaczony głównie dla terminali WWW. 
Terminal WWW może jednak stosować protokół DuplexTcp, jeżeli 
komunikacja nie jest blokowana przez zaporę. 

Adres serwera Adres serwera, który jednoznacznie identyfikuje stanowisko w sieci. Może 
to być systemowa nazwa komputera lub adres IP. Pole może pozostać 
puste, jeżeli nazwa stanowiska jest zgodna z nazwą komputera. 

Protokoły serwera Protokoły, których stanowisko serwerowe używa do komunikacji z 
klientami. Zestaw wybranych protokołów musi odpowiadać protokołom 
używanym przez stanowiska, które będą łączyły się  z serwerem.  
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1.2       Ustawianie parametrów zależnych od stanowiska 
  

W skład zestawu danych konfiguracyjnych aplikacji wchodzą elementy wspólne dla wszystkich 
stanowisk (okna, diagramy, menu, obrazki itp.) oraz parametry definiowane osobno dla każdego 
stanowiska. Parametry stanowisk to konfiguracja kanałów komunikacyjnych i archiwów danych, 
terminarz akcji oraz tzw. ustawienia stanowisk. Panele robocze dla wszystkich tych grup ustawień 
otwierane są za pośrednictwem węzłów panelu eksploratora.  

Cechą charakterystyczną paneli roboczych dotyczących konkretnego stanowiska jest to, że w nazwie 
zakładki wyświetlana jest nazwa stanowiska (obszaru), którego dotyczą pokazywane ustawienia. 
Przełączyć  panel roboczy na inne stanowisko można poprzez kliknięcie na właściwym węźle panelu 
stanowisk. 

 

Rys. Panel edycyjny ustawień dla stanowiska. 

  

Panele edycyjne parametrów stanowisk zawsze pokazują ustawienia obowiązujące dla stanowiska. 
Wartości tych parametrów wynikają z ustawień domyślnych, ustawień wykonanych w obszarze 
nadrzędnym lub ustawień własnych. Jeżeli na danym stanowisku ustawienie zostało jawnie 
zmodyfikowane, to jest ono w panelu roboczym  specjalnie oznaczane. Na przykład, na powyższej 
 ilustracji niektóre wartości (zmienione) wyświetlone są pogrubioną czcionką. Może się też zdarzyć, że 
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niektórych parametrów nie można zmienić. Dzieje się tak wtedy, gdy parametr został zdefiniowany w 
obszarze nadrzędnym. Zmiana takich parametrów możliwa jest tylko w kontekście obszaru, w którym 
zostały zdefiniowane.   

Ustawienia dotyczące stanowisk mogą się znajdować w innych panelach roboczych wspólnych dla 
wszystkich stanowisk. W tym przypadku wyświetlane są jednak tabele, które pokazują parametry dla 
wszystkich stanowisk. Jest to na przykład tabela określająca role wszystkich stanowisk w systemie 
obsługi alarmów. Inny przykład to tabela ustawień parametrów komunikacyjnych stanowisk. 

  

 
 

1.3 Konfiguracja parametrów komunikacyjnych stanowisk 
  

Panel roboczy edycji parametrów komunikacyjnych stanowisk otwierany jest poprzez wybór węzła 
Ustawienia globalne w panelu eksploratora aplikacji, a następnie wybranie zakładki Komunikacja. 

 

Rys. Ustawienia globalne parametrów komunikacyjnych stanowisk. 

  

Panel pokazuje ustawienia wszystkich stanowisk aplikacji oraz kilka parametrów globalnych. 
Parametry globalne określają numery portów używane w trakcie komunikacji pomiędzy 
stanowiskami oraz tekstowy identyfikator służący do rozróżnienia stanowisk z różnych aplikacji 
pracujących we wspólnej sieci. 
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Stanowiska wyświetlane w tabeli w większości odpowiadają stanowiskom z panelu roboczego 
Stanowiska. Parametry pochodzą z ustawień podanych w trakcie tworzenia stanowisk.  

Do listy stanowisk przy pomocy przycisku + można dodać stanowiska typu specjalnego. Stanowiska te 
nie są pokazywane w panelu Stanowiska i nie można w ich kontekście uruchamiać aplikacji. 

 
 

1.3.1       Aliasy serwerów 
 

Aliasy serwerów stosowane są wtedy, gdy standardowe stanowisko typu serwerowego może być 
identyfikowane w sieci kilkoma adresami, na przykład posiada dwie karty sieciowe. W zależności od 
lokalizacji stanowisk terminalowych w sieci, taki serwer może być dostępny poprzez różne adresy. 

Dodając alias należy określić nazwę stanowiska serwera oraz jego alternatywny adres.  

 
 

1.3.2       Stanowiska obce 
  

Stanowiska obce stosowane są wtedy, gdy zachodzi konieczność podłączenia się do serwera z innej 
aplikacji Asix.Evo. Standardowo możliwa jest komunikacja tylko między stanowiskami zdefiniowanymi 
w ramach tej samej aplikacji. Mechanizm stanowisk obcych pozwala na wymianę danych pomiędzy 
różnymi aplikacjami Asix.Evo. 

Definiując  stanowisko obce należy podać identyfikator sieciowy aplikacji, do której należy obcy 
serwer oraz adres tego serwera. 

  

  

 
 

1.4       Uruchomienie aplikacji w kontekście wybranego stanowiska 
  

W momencie uruchomienia programu Asix.Evo należy określić nazwę stanowiska, w kontekście 
którego program ma być wykonywany. Domyślnie, jeżeli nazwa nie zostanie podana,  nastąpi próba 
wykonania programu z użyciem nazwy komputera. Jeżeli stanowisko o nazwie zgodnej z nazwą 
komputera nie jest zdefiniowane, to użytkownik będzie musiał wybrać stanowisko z listy wszystkich 
stanowisk. Można jednak sforsować nazwę stanowiska w linii komendy stosując opcję as. 

AsixEvo -as=ST-OP2 "C:\AsixApp\Aplikacja1" 
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W przykładzie użyto stanowiska ST-OP2. Skróty uruchamiające aplikację można tworzyć przy pomocy 
kreatora skrótów, uruchamianego komendą z menu Narzędzia. 

Nazwa stanowiska, w kontekście którego wykonywany jest program, wyświetlona jest na belce 
tytułowej okna programu. 

 

Rys. Wyświetlenie nazwy stanowiska na diagramie. 

  

W trybie wykonawczym, można wyświetlić nazwę stanowiska na diagramie, korzystając z 
wbudowanej zmiennej wirtualnej o nazwie StationName. 

  

 
 

1.5       Diagnostyka połączeń 
 

W trakcie pracy programu można kontrolować stan systemu komunikacyjnego w specjalnym panelu 
diagnostycznym. Możliwy jest wgląd w stan każdego z pracujących stanowisk aplikacji. Pokazywane 
są podstawowe informacje systemowe o stanowiskach oraz lista aktywnych połączeń. 

W trybie pracy architekta, panel otwierany jest w panelu eksploratora aplikacji, korzystając z węzła 
Diagnostyka/Połączenia. W trybie wykonawczym panel diagnostyczny komunikacji dostępny jest 
poprzez okno panelu kontrolnego. 
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2 Konfigurowanie dostępu do danych bieżących i archiwalnych 
 

Kluczowym elementem każdej aplikacji jest zdefiniowanie zestawu zmiennych procesowych oraz  
sposobu ich pozyskiwania i archiwizowania. Parametryzacja dostępu do danych procesowych 
wykonywana jest niezależnie dla każdego stanowiska aplikacji. Jedynym wyjątkiem jest baza 
zmiennych, która jest identyczna dla wszystkich stanowisk, aczkolwiek stanowiska mogą używać 
różnych baz definicji zmiennych. 

 

 
 

2.1       Konfiguracja serwera danych 
  

Podstawową decyzję jaką należy podjąć to sposób pozyskiwania danych. Aplikacje typu Evo do 
odczytu wartości zmiennych ze  sterowników oraz ich archiwizacji  wykorzystuje moduły Asmen i 
Aspad, używane  również w aplikacjach starego typu. Moduły te uruchamiane są w ramach tzw. 
serwera danych. 

W panelu eksploratora aplikacji należy wybrać węzeł Ustawienia stanowisk i wybrać zakładkę Źródła 
danych. 

 

Rys. Ustawienia źródła danych procesowych dla stanowiska. 

  

W zakładce tytułowej pokazana jest nazwa stanowiska, które jest aktualnie parametryzowane. 
Zmienić stanowisko można w panelu Stanowiska. 

Możliwa jest praca z wykorzystaniem jednej z trzech strategii: 

a. Nie używaj 
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W tym trybie serwer danych nie jest używany, a co za tym idzie nie ma możliwości 
bezpośredniego odczytu danych ze sterowników oraz ich archiwizacji. Zasadniczo, 
tryb używany jest tylko na stanowiskach terminalowych okienkowych i WWW – 
stanowisko pobiera wszystkie dane z innego stanowiska aplikacji pracującego w 
trybie serwera. 

b. Łącz bezpośrednio z lokalną aplikacją Asix 
 

Rzadko używany tryb pozwalający na dostęp do danych poprzez aplikację Asix 
starego typu, uruchomioną na tym samym komputerze. Typowo stosowany w 
przypadku tworzenia przeglądarkowej wersji aplikacji starego typu. Aplikacja taka 
jest konwertowana do wersji Evo, a stanowisko serwerowe Asix.Evo uruchamiane 
jest na tym samym komputerze co oryginalny serwer i służy jako źródło  danych dla  
stanowisk przeglądarkowych. 

W tym wariancie serwer danych Asix.Evo uruchamiany jest w ramach procesu 
klasycznego Asixa. W tym celu należy włączyć użycie serwera w programie Architekt: 
zakładka Programy/Asix.evo w panelu Parametry startowe. 

c. Łącz za pomocą Serwera Danych 
 

Jest to podstawowy tryb pracy.  Praktycznie w każdej aplikacji, przynajmniej jedno 
stanowisko pracuje w tym trybie. Serwer danych odczytuje dane ze sterowników 
kontrolujących proces oraz może je archiwizować. Serwer danych może być też 
wykorzystany do dwukierunkowej wymiany danych pomiędzy aplikacją Asix.Evo a 
aplikacją starego typu. Parametryzacja serwera danych wymaga podania nazwy pliku 
konfiguracyjnego oraz wariantu pracy. Jest to taki sam plik, jaki używany jest w 
aplikacjach starego typu. Do jego edycji służy program Architekt – obsługa programu 
opisana jest w jego własnej dokumentacji. Plik konfiguracyjny serwera danych może 
zostać utworzony w trakcie budowy nowej aplikacji przy pomocy kreatora. Można też 

użyć plik stosowany wcześniej w aplikacji starego typu. Przy pomocy przycisku  
można uruchomić program Architekta z załadowaniem właściwego pliku 
konfiguracyjnego. W przypadku aplikacji Asix.Evo rola Architekta ogranicza się do 
konfiguracji kanałów komunikacyjnych i archiwów oraz do tworzenia bazy definicji 
zmiennych. 
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2.2 Bazy definicji zmiennych procesowych 
  

W bazie definicji zmiennych przechowywane są informacje o wszystkich zmiennych procesowych 
używanych w aplikacji. Dotyczy to zarówno zmiennych odczytywanych ze sterowników jak i 
zmiennych wirtualnych. Ogólne zasady użycia bazy definicji zmiennych nie uległy zmianie w stosunku 
do wcześniejszych wersji programu. 

W aplikacjach Asix.Evo można stosować bazy definicji w formatach MDB, SQL lub XML. Bazy typu 
MDB i SQL pochodzą z wcześniejszych wersji programu. Do ich edycji lub generacji służy program 
Architekt. Szczegółowy opis zasad użycia baz MDB i SQL znajduje się w podręcznikach opisujących 
konstrukcje aplikacji klasycznych. 

Bazy XML stosowane są tylko w aplikacjach Asix.Evo. Mają one znaczenie pomocnicze. Służą 
zasadniczo do definiowania zmiennych wirtualnych. 

Bazy zmiennych przechowywane w bazach danych SQL stosowane są z reguły w dużych 
wielostanowiskowych aplikacjach, w których istotna jest centralna lokalizacja informacji o zmiennych. 

 
 

2.2.1       Utworzenie nowej bazy  
  

W panelu Eksplorator aplikacji, w menu kontekstowym węzła Bazy definicji zmiennych wykonaj 
komendę Utwórz bazę definicji zmiennych. 

 

Rys. Okno utworzenia nowej bazy definicji zmiennych. 

  

Wprowadź nazwę bazy i użyj przycisk Utwórz. Zostanie utworzona nowa baza typu XML ze 
standardowym zestawem atrybutów. 

Bazy typu MDB i SQL tworzone są przy pomocy programu Architekt. Jeżeli aplikację utworzono przy 
pomocy kreatora, to baza typu MDB została założona i dołączona w trakcie pracy kreatora. 
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2.2.2       Importowanie utworzonej wcześniej bazy 
  

Aby dodać do aplikacji istniejącą bazę zmiennych w formacie XML lub MDB, w panelu Eksplorator 
aplikacji w menu kontekstowym węzła Bazy definicji zmiennych wykonaj komendę Importuj plikową 
bazę definicji zmiennych. 

 

Rys. Okno importu bazy definicji zmiennych. 

  

Wprowadź nazwę istniejącej bazy i użyj przycisk OK. W momencie importu plik bazy definicji 
zmiennych jest kopiowany do podkatalogu VariableSources katalogu definicyjnego aplikacji. 

W okienku importu  dostępnych jest szereg opcji sterujących procesem importu. Dotyczą one 
głównie sposobu automatycznego wykrywania i konfigurowania kanałów i archiwów użytych w 
definicjach zmiennych. Domyślne ustawienia są z reguły optymalne. Pozwalają one uniknąć ręcznego 
definiowania kanałów i archiwów. Typy kanałów i archiwów opisane są w kolejnych rozdziałach. 

W przypadku dołączania bazy zmiennych typu SQL należy wykonać komendę Dołącz bazę definicji 
zmiennych SQL. W oknie importu należy podać nazwę serwera SQL oraz nazwę bazy zmiennych. 
Opcjonalnie można podać nazwę serwera lustrzanego, który używany jest wtedy, gdy nie uda się 
odczytać bazy zmiennych ze standardowej lokalizacji.  Pozostałe opcje importu są identyczne jak dla 
baz XML i MDB. 
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Rys. Okno importu bazy definicji zmiennych. 

  

Cechą specyficzną baz zmiennych SQL jest to, że definicje zmiennych nie są kopiowane do katalogu 
definicyjnego – są zawsze czytane bezpośrednio z serwera SQL. Dotyczy to także terminali 
przeglądarkowych – muszą one mieć dostęp do serwera. Dlatego w aplikacjach opartych na pracy w 
trybie przeglądarkowym, jeżeli nie są one ograniczone do sieci lokalnej, zalecane jest użycie 
 plikowych baz definicji zmiennych.  

  

 
 

2.2.3       Edycja i przeglądanie bazy definicji zmiennych 
  

W panelu Eksplorator aplikacji kliknij podwójnie na węźle bazy definicji zmiennych. Otwarty zostanie 
poniższy panel roboczy bazy definicji zmiennych. W przypadku baz typu MDB i SQL  możliwe jest 
wyłącznie przeglądanie zawartości bazy. Dla baz XML dostępne są funkcje edycji zmiennych.  
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Rys. Panel zestawu zmiennych bazy definicji zmiennych. 

  

W zakładce Zmienne wykonywana jest edycja atrybutów zmiennych. Założenie nowej zmiennej lub jej 
usunięcie wykonywane jest przy pomocy przycisków zintegrowanego paska narzędziowego lub 
komend menu kontekstowego. 

Bazy XML zakładane są ze standardowym zestawem atrybutów zmiennych. Zmienić ten zestaw 
można w zakładce Atrybuty. 
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Rys. Panel atrybutów zmiennych. 

  

W panelu pokazane są opisy wszystkich atrybutów aktualnie używanych w bazie definicji zmiennych. 
Każdy atrybut zdefiniowany jest przez: 

a. Nazwa atrybutu – niezależna od języka nazwa atrybutu, używana w trakcie 
parametryzacji diagramów w funkcji Attribute i w notacji skrótowej @. 

b. Nazwa zlokalizowana – wielojęzyczna nazwa opisowa używana w oknie wyboru 
zmiennej i panelu definicji zmiennych. 

c. Atrybut grupujący – opcja oznaczająca atrybut jako atrybut grupujący, czyli służący 
do budowy drzewa hierarchii w oknie wyboru zmiennej.  

d. Typ wartości – określenie typu atrybutu, pozwala na dobranie odpowiedniego 
edytora pola. 

Do istniejącej bazy można dodać własny atrybut o dowolnym znaczeniu, stosując przycisk   paska 
narzędziowego. Typowo stosowane jest to do dodania atrybutów grupujących. Można też dodać 

atrybuty predefiniowane, stosując przycisk . 

Zakładka Języki pozwala na zadeklarowanie w jakich językach podawane są atrybuty opisowe 
zmiennych i atrybutów. 
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Edycja lub generacja baz MDB wykonywana jest przy pomocy programu Architekt. Jeżeli baza MDB 
zostanie zmodyfikowana w trakcie pracy nad aplikacją Asix.Evo, to można spowodować jej 
przeładowanie komendą Przeładuj aktywne bazy z menu kontekstowego w panelu eksploratora 
aplikacji. 

 

2.2.4       Atrybuty zmiennych 
  

Większość atrybutów stosowanych w bazach definicji zmiennych aplikacji Asix.Evo jest identyczna jak 
w przypadku aplikacji klasycznych. Poniższa lista opisuje jedynie różnice w interpretacji atrybutów. 
Pełna lista atrybutów zmiennych znajduje się w dokumentacji Architekt.pdf/chm, w załączniku 1. 

Nazwa Opis 
Typ wartości Określa typ wartości zmiennej w konwencji .Net. W przypadku 

użycia bazy MDB nie posiadającej tego atrybutu, jest on tworzony 
wirtualnie na podstawie użytej w definicji zmiennej funkcji 
przeliczającej i formatu. 

Format Sposób formatowania tekstowego wartości w konwencji .Net. 
Skrócony opis formatów .Net można znaleźć w podręczniku 
AsixEvo_Techniki_budowy_diagramów.pdf/chm. 
W przypadku baz MDB atrybut tworzony jest wirtualnie według 
poniższych zasad: 

a. Jeżeli w bazie jest atrybut FormatEvo, to jest on traktowany 
wprost jako definicja atrybutu Format Asix.Evo. 

b. Jeżeli w bazie nie ma atrybutu FormatEvo, to atrybut 
Format  bazy MDB (podawany w konwencji formatów 
aplikacji klasycznych) jest w trakcie ładowania tłumaczony 
na odpowiadający mu format .Net. 

Funkcja przeliczająca odczytu Atrybut ma postać wyrażenia, które wstępnie przelicza pobraną z 
drajwera wartość surową zmiennej. W treści wyrażenia odwołanie 
do wartości surowej wykonywane jest przy pomocy funkcji 
RawValue. 
W przypadku korzystania z serwera danych (kanał Asix6), 
niezależnie od definicji atrybutu funkcji przeliczającej odczytu, 
wartość zmiennej podlega standardowemu przeliczeniu przez 
Asmen’a na podstawie atrybutu Funkcja przeliczająca.  
W przypadku użycia bazy MDB nie posiadającej atrybutu Funkcja 
przeliczająca odczytu, jest on tworzony wirtualnie na podstawie 
użytej w definicji zmiennej formatu. 

Funkcja przeliczająca zapisu 
  

Atrybut ma postać wyrażenia, które przelicza wartość sterującą 
przed wysłaniem jej do drajwera. 
Pozostałe zasady użycia są identyczne jak dla atrybutu Funkcja 
przeliczająca odczytu. 

Wartość początkowa Określa wartość początkową zmiennej, nadawaną zmiennej w 
momencie uruchomienia aplikacji. 
Pozostałe zasady użycia są identyczne jak dla atrybutu Funkcja 
przeliczająca odczytu. 
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2.2.5       Ustawianie statusu aktywności bazy 
  

Nie wszystkie bazy definicji zmiennych zdefiniowane w aplikacji muszą być używane na każdym 
stanowisku. W panelu eksploratora aplikacji  kliknij podwójnie na węźle Ustawienia stanowisk, a 
następnie wybierz zakładkę Źródła zmiennych. W panelu Stanowiska wybierz obszar lub stanowisko. 

 

Rys. Ustawienie statusu aktywności bazy w ustawieniach stanowiska. 

  

  

W otwartym panelu roboczym można wybrać bazy definicji zmiennych, które  mają być używane na 
wybranym stanowisku (ładowane przy starcie). 
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2.3 Kanały komunikacyjne 
  

Każdy kanał komunikacyjny użyty w definicjach zmiennych procesowych powinien być 
sparametryzowany pod kątem drajwerów komunikacyjnych używanych przez kanał.  Panel roboczy 
parametryzacji kanałów otwierany jest przez podwójne kliknięcie na węźle Kanały panelu 
eksploratora aplikacji. 

 

Rys. Panel parametryzacji kanałów komunikacyjnych. 

  

Panel kanałów składa się z dwóch części. W tzw. widoku kanałów, w lewej pokazana jest lista 
wszystkich kanałów aplikacji. Lista ta może być utworzona podczas tworzenia aplikacji przy pomocy 
kreatora lub przy importowaniu bazy definicji zmiennych, na podstawie skanowania zawartości bazy. 
Można też, w dowolnym momencie, wykonać funkcję Importuj kanały i archiwa z menu 
kontekstowego węzła bazy definicji zmiennych w panelu eksploratora, w celu uaktualnienia listy 
kanałów. Niezależnie od metod automatycznych, przy pomocy przycisków paska narzędziowego i 
komend menu kontekstowego, można ręcznie dodawać, usuwać i kopiować kanały. 

Prawa część panelu pokazuje sposób zdefiniowania kanałów na poszczególnych stanowiskach 
aplikacji. W wersji zwiniętej, wyświetlane są tylko nazwy kanałów ze skrótową definicją użytych 
drajwerów. W wersji rozwiniętej możliwa jest zmiana konfiguracji. Dla każdego kanału można dodać 
po 1 drajwerze z każdego typu. W trakcie działania aplikacji użyty zostanie pierwszy drajwer z listy, 
który ma ustawioną opcję aktywności i udało się go poprawnie uruchomić. Jeżeli pracujący drajwer 
nie jest drajwerem o najwyższym priorytecie i w trakcie jego działania system wykryje, że któryś z 
drajwerów o wyższym priorytecie może pracować, to nastąpi powrotne przełączenie na ten drajwer. 
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Dodawać i usuwać drajwery oraz zmieniać ich kolejność można przy pomocy przycisków paska 
narzędziowego lub komend menu kontekstowego. 

Litery A i C wyświetlane w skrótowym opisie drajwera oznaczają odpowiednio: stan aktywności 
drajwera i zezwolenie na sterowanie. Jeżeli tabliczki drajwera są wyszarzone, to znaczy to, że 
parametryzacja została odziedziczona z obszaru nadrzędnego. 

W alternatywnej wersji panelu, tzw. widoku stanowisk, konfiguracja kanałów pokazywana jest z 
punku widzenia zdefiniowanych stanowisk. Ogólne zasady postępowania są identyczne jak dla 
widoku kanałów. 

  

 
 

2.3.1 Drajwery komunikacyjne 
  

Każdy z drajwerów posiada parametry standardowe oraz opcjonalny zestaw parametrów dla niego 
specyficznych. 

  

 

Rys. Okno parametrów standardowych drajwera komunikacyjnego. 

  

Parametry standardowe opisuje poniższa tabela. 

  

Tab.: Opis parametrów standardowych drajwerów komunikacyjnych. 

Nazwa Opis 
Typ drajwera Określa typ użytego drajwera komunikacyjnego. 
Zezwolenie na sterowania Określa, czy na wybranym stanowisku (w obszarze) możliwe jest 

wykonywanie sterowań poprzez definiowany drajwer.  
Aktywny Określa, czy drajwer ma być używany parametr pozwala na 

wyłączenie  drajwera bez usuwania jego definicji. 
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2.3.1.1       Drajwer NONE 
  

Drajwer NONE to drajwer wirtualny, który nie wykonuje żadnych operacji komunikacyjnych. Służy 
wyłącznie do przechowywania zmiennych, których wartości ustawiane są przy pomocy skryptów lub 
akcji operatorskich. Jeżeli w kanale nie zdefiniowano żadnego aktywnego drajwera, to oznacza to 
użycie niejawnego drajwera NONE.  

Tab.: Parametry niestandardowe drajwera None. 

Nazwa Opis 

Inicjalizacja zmiennych Ustawienie opcji powoduje, że wszystkie 
zmienne w kanale mają na starcie aplikacji 
ustawianą zerową wartość początkową i status 
Good. W przeciwnym wypadku zmienne mają 
nadawaną wartość Null i status Bad. 

  

  

2.3.1.2       Drajwer Network 
  

Drajwer Network służy do wymiany sieciowej danych pomiędzy stanowiskami aplikacji Asix.Evo. 
Stosowany na stanowiskach typu terminalowego w celu odczytu danych ze stanowisk typu 
serwerowego. (Serwery również mogą pobierać dane z innych serwerów). 

Tab.: Parametry niestandardowe drajwera Network. 

Nazwa Opis 
Stanowiska Lista stanowisk aplikacji Asix.Evo typu serwerowego, do których 

drajwer może się podłączyć w celu pozyskania danych. 
  

 

2.3.1.3       Drajwer Asix6 
  

Drajwer Asix6  należy wybrać dla wszystkich kanałów, których zmienne są obsługiwane za 
pośrednictwem serwera danych, czyli w praktyce wszystkich kanałów fizycznych. Rzeczywisty typ 
kanału określony jest w pliku konfiguracyjnym serwera danych. Plik ten jest parametryzowany w 
programie Architekt. Zasady jego parametryzacji są identyczne jak dla aplikacji klasycznych i opisane 
są w podręczniku programu Architekt. 

Zobacz też: 2.1. Konfiguracja serwera danych 

Drajwer nie posiada żadnych parametrów niestandardowych. 
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2.3.1.4  Drajwer Random 
 

Drajwer typu Random przeznaczony jest do użycia w fazie uruchamiania aplikacji bez dostępu do 
rzeczywistych źródeł danych. Efektem działania drajwera jest symulacja losowych wartości 
zmiennych w zakresie wynikającym z atrybutów minimalnej i maksymalnej wartości wyświetlania 
oraz z częstotliwością określoną w atrybucie częstotliwości odświeżania. 

Drajwer nie posiada żadnych parametrów niestandardowych. 

 

2.3.2       Rodzaje kanałów wirtualnych 
  

Dodatkowego wyjaśnienia wymaga sposób deklarowania kanałów wirtualnych typu None. Można to 
wykonać na trzy sposoby. Poniższa tabela opisuje cechy specyficzne poszczególnych sposobów 
deklaracji. 

  

Tab.: Sposoby deklarowania kanałów wirtualnych typu None. 

Sposób deklaracji Opis 
Zmienna bez podania nazwy 
kanału komunikacyjnego 

Zmienne bez nazwy kanału przydzielane są automatycznie do  
domyślnego kanału wirtualnego. Typ zmiennej może być 
dowolnym typem .Net. Zmienne te nie mogą być jednak 
zapisywane w archiwum długookresowym Aspada. Zakres 
widzialności zmiennych ograniczony jest do lokalnego stanowiska – 
nie mogą być udostępniane mechanizmami sieciowymi. 

Zmienne w kanałach z drajwerem 
typu None lub bez jawnie 
zdefiniowanego drajwera. 

Typ zmiennej może być dowolnym typem .Net. Zmienne te nie 
mogą być zapisywane w archiwum długookresowym Aspada. 
Istnieje możliwość udostępniania wartości zmiennych na inne 
stanowiska wykonujące aplikację Asix.Evo. 

Zmienne w kanałach z drajwerem 
Asix6 i kanałem typu None 
Asmena 

Typ zmiennej może być dowolnym typem Asmena. Wartości 
zmiennych mogą być zapisywane w archiwum długookresowym 
Aspada. Istnieje możliwość udostępniania wartości zmiennych na 
inne stanowiska wykonujące aplikację typu klasycznego lub 
Asix.Evo. 
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2.4 Deklaracja archiwów wartości zmiennych procesowych 
  

Każde archiwum użyte w definicjach zmiennych procesowych powinno być sparametryzowany pod 
kątem rodzaju archiwizacji.  Panel roboczy parametryzacji archiwów otwierany jest przez podwójne 
kliknięcie na węźle Archiwa panelu eksploratora aplikacji. 

 

Rys. Panel deklaracji archiwów wartości zmiennych procesowych. 

  

Panel archiwów pokazuje parametryzację w kontekście konkretnego stanowiska lub obszaru, którego 
nazwa pokazana jest w zakładce tytułowej panelu. Stanowisko można zmienić za pośrednictwem 
panelu Stanowiska. 

Panel archiwów składa się z dwóch części. W lewej pokazana jest lista wszystkich archiwów 
używanych w aplikacji. Lista ta może być utworzona podczas tworzenia aplikacji przy pomocy 
kreatora lub importowaniu bazy definicji zmiennych, na podstawie skanowania zawartości bazy. 
Można też, w dowolnym momencie, wykonać funkcję Importuj kanały i archiwa z menu 
kontekstowego węzła bazy definicji zmiennych w panelu eksploratora, w celu uaktualnienia listy 
archiwów. Niezależnie od metod automatycznych, przy pomocy przycisków paska narzędziowego i 
komend menu kontekstowego, można ręcznie dodawać, usuwać i kopiować archiwa. 

Prawa część panelu służy do wyboru rodzaju archiwum oraz zdefiniowania parametrów jego pracy.  
Należy pamiętać o tym, że oprócz parametrów archiwum, każda zmienna posiada indywidualne 
parametry archiwizacji podane w atrybucie Parametry archiwizacji. 



2 Konfigurowanie dostępu do danych bieżących i archiwalnych 

27 

Przycisk Dziedzicz ustawienia z obszaru służy do ustawienia parametrów archiwum zgodnie z 
ustawieniami obszaru nadrzędnego. Jeżeli przycisk jest wyszarzony, to aktualne ustawienia są 
 zgodne z ustawieniami obszaru nadrzędnego. 

 
 

2.4.1 Rodzaje archiwów 

2.4.1.1       Archiwum Pamięciowe 
 

Pomocnicze archiwum, w którym wartości zmiennych przechowywane są wyłącznie w pamięci 
operacyjnej bez zapisywania w pliku dyskowym. Archiwum posiada dane tylko od momentu 
uruchomienia aplikacji. 

Archiwum nie posiada żadnych parametrów konfiguracyjnych. 

W atrybucie Parametry archiwizacji zmiennej należy podać horyzont archiwizacji wyrażony jako liczba 
minut. 

 
 

2.4.1.2       Archiwum Sieciowe 
  

Archiwum sieciowe służy do odczytu danych archiwalnych z innych stanowisk aplikacji Asix.Evo.  
Stosowany na stanowiskach typu terminalowego w celu odczytu danych ze stanowisk typu 
serwerowego.  

W parametrach archiwum należy określić stanowiska serwerowe, z których należy pobierać dane 
archiwalne.   

Zawartość atrybutu Parametry archiwizacji zmiennej nie ma dla archiwum sieciowego żadnego 
znaczenia. 

 
 

2.4.1.3       Archiwum Asix6 
  

Archiwum  Asix6  przeznaczone jest do długookresowej archiwizacji wartości zmiennych w archiwach 
plikowych lub bazodanowych. Archiwa Asix6 są obsługiwane za pośrednictwem serwera danych. 
Szczegółowe parametry trybu pracy archiwum określone są w pliku konfiguracyjnym serwera danych. 
Plik ten jest parametryzowany w programie Architekt. Zasady jego parametryzacji  są identyczne jak 
dla aplikacji klasycznych i opisane są w podręczniku programu Architekt. 

Zobacz też:  2.1. Konfiguracja serwera danych 

Archiwum nie posiada żadnych parametrów konfiguracyjnych. 
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Atrybut Parametry archiwizacji zmiennych jest  interpretowany identycznie jak w przypadku aplikacji 
klasycznych – należy go definiować za pośrednictwem programu Architekt.  

 
 

2.4.1.4       Archiwum Losowe Dane 
  

Pomocnicze archiwum, które tworzy symulowane przebiegi wartości zmiennych. Przeznaczone do 
użycia w celach demonstracyjnych lub do testowania pracy aplikacji bez tworzenia rzeczywistego 
archiwum wartości. 

Archiwum nie posiada żadnych parametrów konfiguracyjnych. 

Zawartość atrybutu Parametry archiwizacji zmiennej stanowią trzy liczby całkowite oddzielone 
spacjami. Pierwsza określa odstępy czasu pomiędzy zwracanymi próbkami [s], druga dolną granicę 
wartości, a trzecia górną granicę wartości. 
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3 Konfiguracja Terminarza 
  

Mechanizm Terminarza pozwala na automatyczne wykonywanie akcji operatorskich. Akcje mogą być 
wykonywane w zadanym cyklu czasowym, w reakcji na zajście swobodnie definiowanych warunków 
lub w momentach zajścia niektórych zdarzeń systemowych. 

Zadania terminarza definiowane są w panelu roboczym otwieranym za pośrednictwem węzła 
Terminarz w panelu eksploratora aplikacji. 

 

Rys. Panel Terminarza. 

  

Zadania terminarza należą do ustawień zależnych od stanowiska. Każde stanowisko może mieć 
własny zestaw zadań. Jeżeli na stanowisku żadne zadanie nie zostanie zdefiniowane, to dziedziczy 
ono zadania z obszaru nadrzędnego. 

Nowe zadanie do terminarza dodawane jest przy pomocy przycisku + paska narzędziowego lub 
komendą z menu kontekstowego. 

Za wybór momentu wykonania akcji operatorskiej zdefiniowanej w zadaniu odpowiedzialne są trzy 
właściwości Tryb wykonania, Czas i Warunek. Właściwość Tryb wykonania może przyjmować wartości 
opisane w poniższej tabeli. 

  

Tab. Wartości trybu wykonania akcji operatorskiej zdefiniowanej w zadaniu. 

Wartość  Znaczenie 

Zawsze Nie są nakładane żadne ograniczenia, o momencie wykonania 
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decydują ustawienia właściwości Czas i Warunek. 

Tylko w trybie działania Akcja wykonywana jest tylko wtedy, gdy aplikacja jest w trybie 
pełnego działania, o momencie wykonania decydują ustawienia 
właściwości Czas i Warunek. 

Zawsze z wyjątkiem trybu architekta Akcja wykonywana jest tylko wtedy, gdy aplikacja jest w trybie 
pełnego działania lub w trybie uproszczonej edycji, o momencie 
wykonania decydują ustawienia właściwości Czas i Warunek. 

Jednokrotnie przy starcie aplikacji Akcja wykonywana jednokrotnie w momencie załadowania 
aplikacji, niezależnie od trybu uruchomienia. Ten tryb jest 
często używany do uruchomienia tzw. skryptów rezydentnych 
aplikacji. 

Jednokrotnie przy starcie aplikacji w 
trybie pracy 

Akcja wykonywana jednokrotnie w momencie uruchomienia 
aplikacji w trybie działania (z parametrem run). Ten tryb jest 
często używany do uruchomienia tzw. skryptów rezydentnych 
aplikacji. 

Jednokrotnie po pierwszym 
uruchomieniu serwera danych Asix 

Akcja wykonywana jednokrotnie w momencie załadowania 
aplikacji po uruchomieniu serwera danych (w momencie, gdy 
komunikacja została już uruchomiona). Ten tryb jest często 
używany do uruchomienia tzw. skryptów rezydentnych 
aplikacji. 

Po każdym uruchomieniu serwera 
danych Asix 

Akcja wykonywana po każdorazowym uruchomieniu serwera 
danych (w momencie, gdy komunikacja została już 
uruchomiona). W przeciwieństwie do poprzedniego trybu, akcja 
jest wykonywana także wtedy, gdy serwer jest restartowany 
przy ciągle działającej aplikacji. Ten tryb jest często używany do 
inicjowania wartości zmiennych. 

Przy zmianie bieżącego użytkownika Akcja jest wykonywana przy każdej zmianie zalogowanego 
użytkownika. 

  

Właściwość Czas służy do określenia cyklu wykonywania akcji operatorskiej.  

 

Rys. Deklaracja cyklu wykonania akcji operatorskiej. 
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Oprócz podstawowego cyklu wykonania wyrażonego w dowolnej jednostce czasu,  deklarowane jest 
też przesunięcie momentu początkowego. W pokazanym przykładzie akcja będzie wykonywana co 
jedną godzinę, 5 minut po każdej pełnej godzinie (0:05, 1:05 itd.). Wartość właściwości zostanie 
zapisana jako: Every 1 Hour Offset: M(5). 

Przykłady użycia: 

Every 15 Minute – co 15 minut (w 0, 15, 30 i 45 minucie godziny) 

Every 1 Hour  – co 1 godzinę, dokładnie o pełnej godzinie 

Every 8 Hour Offset: H(6) – co 8 godzin, o 6:00 , 14:00 i 22:00 

Every 1 Week Offset: H(8)D(Monday) – co tydzień, w poniedziałek o godzinie 8:00 

W okienku definicji czasu, można też wybrać opcję Wykonuj zaległe. Powoduje to, że w momencie 
startu aplikacji sprawdzane jest, czy poprzednie planowane wykonanie zostało zrealizowane. Jeżeli 
nie, to zaległe pojedyncze wykonanie jest realizowane poza normalnym kolejkowaniem. 

  

Właściwość Warunek pozwala na definiowanie zadania, którego wykonanie zależy od spełnienia 
określonego warunku. Właściwość ma postać standardowego wyrażenia Asix.Evo i powinno zwracać 
wartość typu logicznego true/false (ewentualnie  różne od zera/równe zero). Wzajemną zależność 
właściwości Czas  i Warunek wyjaśnia poniższa tabela. 

  

Tab. Zależność właściwości Czas  i Warunek. 

Sposób definicji  Znaczenie 

Zdefiniowana tylko właściwość Czas Akcja wykonywana zgodnie z zadanym cyklem 
czasowym 

Zdefiniowana tylko właściwość Warunek Akcja wykonywana w momencie zmiany wartości 
warunku z false(równe zero)  na  true(różne od 
zera)  

Zdefiniowane właściwości Czas i Warunek Akcja wykonywana zgodnie z zadanym cyklem 
czasowym pod warunkiem, że w chwili 
planowanego wykonania wyrażenie warunku ma 
wartość true(różne od zera) 
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3.1       Inne metody automatycznego wykonywania akcji operatorskich 
  

Oprócz mechanizmu terminarza, automatyczne wykonywanie akcji operatorskich możliwe jest 
również poprzez: 

• Wykonywanie akcji operatorskich metodą ExecuteAction w kodzie skryptów 
aplikacyjnych. 

• Akcje operatorskie zdarzeń Otwarcie diagramu i Zamknięcie diagramu deklarowane 
we właściwościach diagramów – akcje wykonywane w momencie 
otwarcia/zamknięcia diagramu. 
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4 Parametryzacja aplikacji wielojęzycznych 
  

Asix.Evo pozwala na łatwe tworzenie aplikacji wielojęzycznych, czyli takich, które w trakcie pracy, na 
żądanie użytkownika, zmieniają język wszystkich wyświetlanych informacji tekstowych. Ponieważ 
teksty zapisane są w standardzie Unicode, możliwe jest użycie wszystkich języków, które ten standard 
obsługuje.  

  

 
 

4.1       Deklaracja języków aplikacji 
  

Pierwszą operacją, którą należy wykonać tworząc aplikację wielojęzyczną, jest określenie języków, 
które będą używane. Można to wykonać już w trakcie tworzenia aplikacji przy pomocy kreatora. 
Alternatywnie, można użyć panel roboczy Ustawienia języków, otwierany za pośrednictwem węzła 
Ustawienia globalne  panelu eksploratora aplikacji. 

 

Rys. Panel deklaracji języków aplikacji. 

  

W panelu ustawień języków należy zaznaczyć pole wyboru w kolumnie Użyj w aplikacji - dla każdego 
języka, który będzie używany w aplikacji. Oprócz tego dla używanych języków należy określić język 
programu. Język programu określa teksty stałe wbudowane w kod programu, np. opisy pól w oknach 
dialogowych, teksty komunikatów i komend w menu. Standardowo, można stosować dwa 
predefiniowane języki programu: polski i angielski. Projektant ma jednak możliwość zdefiniowania 
tekstów programu w innych językach.  

Kolumna Użyj formatowania określa, czy przy przełączeniu aplikacji na dany język należy stosować 
formatowanie danych zgodne z ustawieniami narodowymi. Dotyczy to głównie wyświetlania dat. W 
kolumnie Język domyślny należy zaznaczyć - który z języków aplikacji należy użyć w momencie jej 
uruchomienia. 
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4.2       Zmiana języka pracy  
  

 W trakcie edycji aplikacji aktualny język może być przełączony przy użyciu komendy Wybór języka z 
menu Narzędzia. 

 

Rys. Okno przełączania języka aplikacji i programu. 

Korzystając z wyświetlonego okna, można dowolnie ustawić zarówno język aplikacji jak i język 
programu. 

W trybie wykonywania aplikacji język można zmienić przy użyciu okienka panelu kontrolnego. Można 
też zaprojektować własny system przełączania języka wbudowany w diagramy aplikacji. W tym celu 
należy posłużyć się akcją operatorską SwitchLanguage. Akcja wymaga podania  parametru w postaci 
dwuliterowego kodu języka. Kody języków wyświetlone są w panelu ustawień języków w kolumnie 
Język. 

Kod aktualnie wybranego języka pracy może być odczytany za pośrednictwem zmiennej systemowej 
ApplicationLanguageId. 
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4.3       Teksty programu  
  

Jak już zostało wspomniane, Asix.Evo ma wbudowane dwa języki pracy: polski i angielski. Można 
jednak stosować inne języki, ale wymaga to jawnego określenia tekstów programu w tych językach. 
Do tego celu służy panel roboczy  Napisy programu, otwierany za pośrednictwem węzła Aplikacje 
wielojęzyczne/napisy aplikacji  panelu eksploratora aplikacji. 

 

Rys. Panel roboczy deklaracji napisów programu. 

  

W panelu wyświetlone są wszystkie teksty programu. W kolumnie Identyfikator napisu podany jest 
niezmienialny identyfikator tekstu, a w kolumnie Definicje  właściwa treść napisu w języku wybranym 
w polu Język podglądu. Po wejściu w tryb edycji tekstu wyświetlane jest okienko służące do 
zdefiniowania tekstu we wszystkich używanych językach programu. 

Nie ma obowiązku podawania tłumaczenia dla wszystkich  napisów programu. Jeżeli napis nie 
zostanie przetłumaczony, to w razie konieczności jego użycia, zostanie zastosowana forma domyślna: 
polska lub angielska (w zależności od ustawień systemowych lub ustawień wybranych w programie 
Wybór języka  pakietu Asix). 
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4.4 Teksty aplikacji 
  

Teksty aplikacji to wszelkiego rodzaju napisy, stosowane w elementach projektowanej aplikacji, typu: 
teksty wyświetlane na diagramach, definicje alarmów, atrybuty zmiennych procesowych, komendy 
menu aplikacyjnych. Każdy z tych elementów definiowany jest w specyficzny dla siebie sposób, ale 
przeważnie teksty wprowadzane są w okienku napisu wielojęzycznego, pokazanym już w przykładzie  
definiowania tekstu programu.  W przypadku tworzenia baz definicji alarmów i zmiennych na 
podstawie arkuszy kalkulacyjnych Excel poszczególne teksty podawane są w odpowiednio nazwanych 
osobnych kolumnach arkuszy. Szczegóły obsługi arkuszy znajdują się w podręczniku dotyczącym 
systemu alarmów oraz podręczniku programu Architekt.  

W każdym przypadku w trakcie działania aplikacji całkowicie automatycznie wybierana jest wersja 
napisu zgodna z aktualnym językiem pracy aplikacji. 

  

 

4.4.1       Napisy ogólnego przeznaczenia 
  

W przypadku konieczności wyświetlenia na diagramie wielojęzycznego tekstu lub utworzenia 
wielojęzycznych menu aplikacyjnych należy użyć mechanizmu napisów aplikacji. Jest on w działaniu 
podobny do mechanizmu opisanych wcześniej napisów programów. 

Panel roboczy  Napisy aplikacji otwierany jest za pośrednictwem węzła Aplikacje 
wielojęzyczne/Napisy aplikacji  panelu eksploratora aplikacji. 

 

Rys. Panel roboczy deklaracji napisów aplikacji. 
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W przypadku napisu aplikacji w kolumnie Identyfikator należy podać dowolny unikalny, niezależny od 
języka identyfikator napisu. W kolumnie Definicje należy przy pomocy standardowego okienka napisu 
wielojęzycznego wprowadzić wszystkie wersje językowe napisu. 

W celu użycia napisu aplikacji w miejscu jego zastosowania (np. we właściwości  Tekst elementu 
menu lub właściwości Tekst wyłączenia obiektu Przycisk) należy odwołać się do napisu, stosując 
notację prefiksową typu $, np. $AllOff. Alternatywą jest użycie wyrażeniae z funkcją Text, np. 
=Text(AllOff). W obu przypadkach AllOff Parametrem funkcji Tekst  jest identyfikatorem utworzonego 
napisu aplikacji. 

Napis wielojęzyczny aplikacji może być także tworzony w trakcie edycji właściwości diagramów i 
obiektów. Użycie w definicji właściwości prefiksu $ z nieznanym dotychczas identyfikatorem, 
spowoduje otwarcie okienka pozwalającego na dodanie nowego napisu.  

W skrypcie można odwołać się do napisu aplikacji, stosując metodę ApplicationText interfejsu 
IApplication. 
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5 System uprawnień 
  

System uprawnień aplikacji Asix.Evo oparty jest na systemie ról użytkowników. Każdy użytkownik 
aplikacji pełni w nim jedną lub kilka ról. Z faktu przynależności do konkretnej roli wynikają 
szczegółowe uprawnienia użytkownika. Inaczej mówiąc, użytkownik może wykonać chronioną 
operację,  jeżeli przynajmniej w jednej z jego ról operacja ta jest dozwolona. Możliwy jest też taki 
schemat działania, w którym sam fakt przynależności do roli powoduje możliwość wykonania 
niektórych operacji. 

Panel roboczy parametryzacji uprawnień otwierany jest poprzez węzeł Zabezpieczenia panelu 
eksploratora aplikacji.  

  

 
 

5.1       Definiowanie użytkowników 
  

Lista aktualnie zdefiniowanych użytkowników wyświetlana jest na zakładce Użytkownicy  panelu 
zabezpieczeń. 

 

Rys. Panel ustawień systemu zabezpieczeń - definiowanie użytkowników aplikacji. 
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W momencie utworzenia aplikacji tworzony jest standardowo użytkownik o identyfikatorze 
Administrator  należący do roli Administrator. Użytkownik ten posiada pełne uprawniania i nie może 
być usunięty. Przy pomocy przycisku + paska narzędziowego można dodać kolejnych użytkowników. 

Użytkownik posiada tekstowy identyfikator, który używany jest w procesie logowania, oraz nazwę o 
znaczeniu wyłącznie informacyjnym. Należy również zdefiniować hasło logowania oraz zaznaczyć czy 
użytkownik będzie mógł samodzielnie zmienić hasło. Użytkownik Administrator  ma początkowo 
hasło puste. W kolumnie Aktywny można wyłączyć możliwość logowania się użytkownika bez jego 
całkowitego usuwania. Należy zaznaczyć pole wyboru w kolumnie Ukryty, jeżeli identyfikator 
użytkownika nie ma się pokazywać na liście podpowiedzi w okienku logowania - zwiększa to poziom 
bezpieczeństwa. Oprócz powyższych parametrów należy wskazać role, jakie użytkownik pełni w 
aplikacji. 

 
 

5.2 Definiowanie ról 
  

Zarządzanie rolami wykonywane jest w zakładce Role. 

 

Rys. Panel ustawień systemu zabezpieczeń - zarządzanie rolami użytkowników aplikacji. 

  

Standardowo tworzona jest rola Administrator posiadająca wszystkie szczegółowe uprawnienia. Roli 
tej nie można zmieniać. Przy pomocy przycisku + paska narzędziowego można dodać kolejne role.  
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Każda rola posiada tekstowy identyfikator, który używany jest np. w funkcji HasRole i akcji CofirmRole 
oraz nazwę o znaczeniu wyłącznie informacyjnym. W kolumnie Aktywny można wyłączyć używanie 
roli bez jej całkowitego usunięcia.  

W dolnej części panelu znajdują się zakładki służące do parametryzacji roli. Zakładka Użytkownicy 
pozwala wybrać użytkowników przydzielonych do roli. W zakładce Uprawnienia znajduje się lista 
wszystkich szczegółowych uprawnień - należy zaznaczyć te uprawnienia, które dana rola powinna 
posiadać. Zakładka Inne ustawienia pozwala ustawić inne parametry pracy aplikacji zależne od roli. 

  

 

Rys. Panel ustawień systemu zabezpieczeń - zarządzanie rolami użytkowników aplikacji - ustawienia 
dla AsRaport. 

  

 
 

5.2.1       Uprawnienie „Prawo zarządzania elementami aplikacji w trybie pracy” 
  

Uprawnienie określa, czy możliwe jest otwarcie okien diagnostycznych komunikacji i skryptów oraz 
okna podglądu zmiennych w trakcie pracy aplikacji (za pośrednictwem okna panelu kontrolnego). 
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5.2.2       Uprawnienie „Prawo wysyłania sterowań” 
  

Uprawnienie określa, czy użytkownik może wykonywać operacje sterujące (zapis wartości do 
zmiennych procesowych). W przypadku sterowań wykonywanych poprzez kanał komunikacyjny typu 
Network możliwa jest dodatkowa blokada sterowań zakładana na poziomie drajwera – pozwala ona 
zablokować operacje sterujące na wybranych stanowiskach. Blokada sterowań w kanale sieciowym 
jest ważniejsza niż uprawnienia użytkowników.  

  

 
 

5.2.3       Uprawnienie „Prawo potwierdzania alarmów” 
  

Uprawnienie określa, czy możliwe jest potwierdzanie alarmów. Niezależnie od tego uprawnienia w 
konfiguracji systemu alarmów można zablokować możliwość wykonywania potwierdzeń na 
wybranych stanowiskach – ta blokada ma pierwszeństwo.  

  

 
 

5.2.4       Uprawnienie „Brak blokowania pulpitu” 
  

Uprawnienie określa, czy użytkownik pełniący rolę ma mieć pełny dostęp do wszystkich funkcji 
systemowych. Brak uprawnienia powoduje zablokowanie takich funkcji jak pasek zadań Windows, 
przyciski Windows, Ctrl-Esc, Ctr-Alt-Del itp.  Blokady są jednak stosowane tylko wtedy, gdy aplikacja 
została uruchomiona  z podaniem w linii komendy startowej programu opcji używania zabezpieczeń 
dynamicznych. 

Uzupełnieniem zabezpieczeń dynamicznie kontrolowanych przez uprawnienie są dodatkowe 
zabezpieczenia ustawiane programem Zabezpieczenia statyczne, wchodzącym w skład pakietu. 
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5.3 Ochrona użycia plików 
 

 

Oprócz uprawnień związanych z kontrolą wykonania konkretnych czynności możliwa jest także 
ochrona na poziomie dostępu do plików wchodzących w skład definicji aplikacji. Skutek takich 
zabezpieczeń zależy od rodzaju plików. W przypadku plików definicji diagramów można kontrolować 
próby wyświetlenia konkretnych diagramów. W przypadku plików definicji menu można kontrolować 
wyświetlenie menu kontekstowego. Ochrona pliku nie zawsze ma sens. Na przykład nie można 
chronić plików baz definicji zmiennych - zostaną one załadowane bez względu na uprawnienia. 

Ochronę plików parametryzuje się w zakładce Pliki chronione. 

 

 

Rys. Panel ustawień systemu zabezpieczeń - zarządzanie plikami chronionymi aplikacji. 

 

W górnej części panelu znajduje się lista wszystkich plików w katalogach definicyjnych aplikacji. Przy 
pomocy komend z menu kontekstowego linii nagłówka tabeli można ograniczyć liczbę wyświetlanych 
plików lub zmienić ich kolejność. 

 W kolumnie Chroniona zaznaczana jest opcja definiująca, czy dany plik podlega aktualnie ochronie. 

W dolnej części panelu znajduje się lista zdefiniowanych ról. Należy zaznaczyć, które role mają prawo 
użycia wskazanego pliku. Plik jest chroniony, jeżeli przynajmniej jedna rola (oprócz roli Administrator) 
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ma zaznaczone prawo użycia pliku.  W przeciwnym przypadku plik nie podlega ochronie i jest 
dostępny dla wszystkich użytkowników.  

 

5.4 Ochrona zapisu sterowań do zmiennych procesowych 
 

 

Kolejnym elementem, który może być kontrolowany indywidualnie, jest prawo zapisu sterowań dla 
poszczególnych zmiennych procesowych. Typowo, prawo zapisu jest kontrolowane wspólnie dla 
wszystkich zmiennych poprzez uprawnienie Prawo wysyłania sterowań. Niezależnie od tego, w 
zakładce Zmienne chronione można ustawić uprawnienia indywidualne. 

 

 

Rys. Panel ustawień systemu zabezpieczeń - zarządzanie zmiennymi chronionymi aplikacji. 

 

 

W górnej części panelu znajduje się lista wszystkich zmiennych używanych w aplikacji. Przy pomocy 
komend z menu kontekstowego linii nagłówka tabeli można ograniczyć liczbę wyświetlanych 
zmiennych lub zmienić ich kolejność. 
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W kolumnie Ochrona zapisu zaznaczana jest opcja definiująca, czy zapis do danej zmiennej podlega 
aktualnie indywidualnej ochronie. 

W dolnej części panelu znajduje się lista zdefiniowanych ról. Należy zaznaczyć, które role mają prawo 
sterowania wskazaną zmienną. Zmienna jest chroniona, jeżeli przynajmniej jedna rola (oprócz roli 
Administrator) ma zaznaczone prawo zapisu.  W przeciwnym przypadku zmienna nie podlega 
indywidualnej ochronie i jest dozwolony zapis dla wszystkich użytkowników posiadających 
uprawnienie Prawo wysyłania sterowań. 

 

 

5.5 Tryby pracy systemu zabezpieczeń 
  

W zakładce Ustawienia  panelu roboczego można wybrać tryb pracy systemu uprawnień. 

  

 
 

5.5.1       Tryb standardowy 
  

Tryb standardowy jest prostym systemem, w którym cała parametryzacja systemu przechowywana 
jest w pliku security.xml, zlokalizowanym w katalogu definicyjnym aplikacji. W związku z tym 
propagacja zmian wykonanych na jednym stanowisku wymaga skopiowania pliku na pozostałe 
stanowiska aplikacji. Można posłużyć się też mechanizmem synchronizacji definicji aplikacji. 

Tryb standardowy należy stosować w aplikacjach jednostanowiskowych lub wtedy, gdy parametry 
uprawnień są ustawione w fazie budowy aplikacji, a późniejsze zmiany występują okazjonalnie. 

Pomimo tego, że parametry uprawnień są przechowywane w pliku typu xml, nie jest możliwa zmiana 
jego zawartości poza kontrolą programu Asix.Evo. W pliku zapisana jest suma kontrolna - każda 
nieautoryzowana zmiana zawartości zostanie wykryta.  

  

 
 

5.5.2       Tryb centralny 
  

W trybie centralnym wszystkie informacje dotyczące uprawnień przechowywane są w bazie danych 
serwera Microsoft SQL Server. Wszystkie zmiany uprawnień i użytkowników są natychmiast widziane 
na wszystkich stanowiskach. Dodatkowo tworzony jest centralny rejestr wszystkich zdarzeń 
związanych z pracą systemu uprawnień. 
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Zasada działania trybu centralnego jest zbliżona do działania modułu AsAudit w aplikacjach Asixa w 
starszych wersjach. 

 

Rys. Panel parametryzacji  trybu centralnego systemu zabezpieczeń. 

  

Konfigurując tryb centralny należy określić nazwę serwera SQL, nazwę bazy uprawnień i używany tryb 
autoryzacji. Ponieważ zakładanie nowej bazy wymaga uprawnień administracyjnych serwera SQL, w 
ramce Autoryzacja serwera bazy danych należy jednorazowo określić sposób logowania do serwera 
SQL z uprawnieniami administracyjnymi. 

  

 
 

5.6       Ustawienia specyficzne dla stanowiska    
  

Większość parametrów systemu uprawnień jest definiowana globalnie dla całej aplikacji. Jest jednak 
kilka ustawień specyficznych dla poszczególnych stanowisk. Aby je zmienić, należy w panelu 
Stanowiska  wybrać właściwe stanowisko lub obszar, za pośrednictwem panelu eksploratora 
otworzyć panel roboczy Ustawienia stanowisk i wybrać zakładkę Zabezpieczenia. 
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Rys. Panel ustawień systemu zabezpieczeń - panel definiowania indywidualnych ustawień 
zabezpieczeń dla indywidualnego stanowiska. 

  

Aplikacja Asix.Evo może pracować bez zalogowanego użytkownika - dostępne są wszystkie 
niechronione funkcje, natomiast funkcje kontrolowane przez system uprawnień są zablokowane. 
Jeżeli chcemy, żeby poziom uprawnień dostępny dla wszystkich był wyższy, to należy określić tzw. 
użytkownika domyślnego. Należy zdefiniować rolę o podstawowym zestawie uprawnień, a następnie 
użytkownika pełniącego tą rolę. Takiego użytkownika podajemy jako użytkownika domyślnego. W 
efekcie, po starcie aplikacji zostanie on automatycznie zalogowany. Ponadto, w przypadku wykonania 
operacji wylogowania innego użytkownika, nastąpi powrót do użytkownika domyślnego. 

Żeby użytkownik był automatycznie zalogowany, nie może on posiadać zdefiniowanego hasła. Jeżeli 
hasło posiada i dodatkowo wybrana jest opcja Pokazuj okno logowania przy starcie, gdy użytkownik 
domyślny posiada hasło, to przy starcie aplikacji zostanie wyświetlone okno logowania, pozwalające 
na wprowadzenie przez użytkownika hasła.  

Można tez określić czas ważności operacji zalogowania - po upłynięciu podanego czasu od momentu 
zalogowania się użytkownika, zostanie on automatycznie wylogowany. Okres 00:00 oznacza 
logowanie bezterminowe.  

Można też określić czas początkowy logowania, który pozwala na zdefiniowanie schematu logowania 
wymuszanego w konkretnych momentach czasu. Na przykład, okres zalogowania 08:00 i czas 
początkowy 6:00 oznacza, że wylogowanie użytkownika nastąpi o godzinie 6:00, 14:00 i 22:00. 
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5.7 Użycie systemu zabezpieczeń w aplikacji 

5.7.1       Logowanie użytkownika  
  

Standardowo, logowanie użytkowników dostępne jest za pośrednictwem okna panelu kontrolnego. 
Projektant aplikacji może jednak dodać mechanizmy logowania bezpośrednio do diagramów 
synoptycznych. Pierwszy z tych mechanizmów to obiekt klasy Pole autoryzacji, zapewniający pełną 
obsługę logowania bezpośrednio na diagramie. Alternatywą jest użycie akcji operatorskiej Login, 
która wyświetla okienko logowania użytkownika. Uzupełnieniem jest akcja Logout, służąca do 
wylogowania użytkownika oraz akcja ChangePassword otwierająca okienko zmiany hasła. 

Na diagramie można wyświetlić również informacje dotyczące aktualnego stanu systemu uprawnień. 
Pozwalają na to predefiniowane zmienne procesowe: 

• CurrentUser - identyfikator aktualnie zalogowanego użytkownika. 

• CurrentUserName  - nazwa aktualnie zalogowanego użytkownika. 

• UserRoles - identyfikatory wszystkich ról pełnionych przez aktualnie zalogowanego 
użytkownika. 

• UserRemainingTime - czas pozostały do automatycznego wylogowania użytkownika. 

  

 
 

5.7.2       Weryfikacja uprawnień 
  

W zakresie kontroli standardowych uprawnień działanie programu jest całkowicie automatyczne. 
Możliwe jest jednak rozszerzenie możliwości aplikacji o własne funkcje. Pozwalają na to akcja 
operatorska ConfirmRole i funkcja HasRole. 

Akcja ConfirmRole pozwala na dodatkową autoryzację  użytkownika poza systemem standardowego 
logowania. Może być używana w schemacie działania, w którym wykonanie jakiejś operacji wymaga 
autoryzacji w chwili jej wykonania, lub w przypadku gdy potrzebne jest dodatkowe potwierdzenie 
przez użytkownika innego niż zalogowany. 

Funkcja HasRole pozwala na uzależnienie wyglądu lub działania obiektów na diagramie w zależności 
od tego, czy użytkownik pełni podaną w wywołaniu rolę. 

Przykłady zastosowań znajdują się w podręczniku Techniki budowy diagramów 
(Asix.Evo_Techniki_budowy_diagramów.PDF/CHM),  w rozdziale Kontrola uprawnień. 
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5.7.3       Zmiany w parametrach uprawnień w trybie wykonania aplikacji 
  

Typowo system uprawnień jest konfigurowany w trakcie projektowania aplikacji, podczas pracy w 
trybie edycyjnym. Możliwe jest jednak pełne zarządzanie uprawnieniami (definiowanie 
użytkowników i ról, zmiana uprawnień i haseł) podczas pracy w trybie wykonania. Pozwala na to 
akcja SecurityManager, która otwiera poniższe okno. 

 

Rys. Okno parametryzowania uprawnień w trybie wykonania aplikacji. 

  

  

Należy pamiętać o tym, że zmiany wykonane na jednym stanowisku są natychmiast widoczne na 
innych stanowiskach tylko wtedy, gdy system uprawnień pracuje w trybie centralnym. W trybie 
standardowym zmiany będą widoczne dopiero po skopiowaniu lub zsynchronizowaniu pliku 
uprawnień. 
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5.7.4       Przeglądanie logu zdarzeń logowania 
  

W trybie standardowym zdarzenia logowania użytkowników rejestrowane są wyłącznie w zwykłym 
logu komunikatów. Dotyczą one tylko aktualnego stanowiska. W trybie centralnym tworzony jest 
osobny log zdarzeń dotyczących systemu uprawnień. Rejestrowane są w nim zdarzenia ze wszystkich 
stanowisk.  

Okno przeglądania logu zdarzeń systemu uprawnień można otworzyć przy pomocy akcji operatorskiej 
SecurityBrowser($Messages). 
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6 Kontrola pracy aplikacji (AsAudit) 
 

 

Niektóre aplikacje (np. pracujące w dziedzinie farmaceutycznej) wymagają podwyższonego poziomu 
kontrolowania jej działania. System Asix.Evo oferuje w tym zakresie poniższe mechanizmy: 

a) Rejestracja operacji sterujących wykonywanych przez operatorów systemu. 

b) Rejestracja działań operatorów. 

c) Kontrola integralności definicji aplikacji. 

Powyższe mechanizmy w aplikacjach Asix typu klasycznego wspierane były przez opcjonalny moduł 
AsAudit. W przypadku aplikacji Asix.Evo mechanizmy kontroli są częścią systemu zabezpieczeń. 

Mechanizmy kontroli wymagają spełnienia dwóch warunków wstępnych: 

• System zabezpieczeń aplikacji musi pracować w trybie centralnym - zbierane dane zapisywane są w 
bazie danych używanej także w systemie zabezpieczeń. 

• Wymagane jest posiadanie licencji systemu Asix z rozszerzeniem AsAudit. 

 

 

6.1 Rejestracja operacji sterujących 
  

W ramach aplikacji Asix.Evo możliwa jest rejestracja operacji sterujących (zapisu zmiennych 
procesowych).  

Wybór zmiennych, dla których wszystkie wykonane sterowania mają zostać zarejestrowane odbywa 
się w bazie definicji zmiennych. Baza musi posiadać atrybut Rejestracja sterowania. Wszystkie 
zmienne, dla których wartość tego atrybutu jest różna od zera, podlegają rejestracji. Nie są 
wymagana żadne inne ustawienia. 

Dla każdego zarejestrowanego sterowania zapisane są informacje: kto, kiedy i na którym stanowisku 
wykonał operację. Zapisana jest też wartość zmiennej przed operacją sterującą oraz nowa wartość 
zmiennej. 

Okno przeglądania logu operacji sterujących można otworzyć przy pomocy akcji operatorskiej 
SecurityBrowser($Controls). 

W przypadku operacji sterujących o charakterze bitowym możliwe jest wyświetlenie interpretacji 
tekstowej wykonanego sterowania. Porównywana jest aktualna i nowa wartość zmiennej, a dla 
zmienionych bitów tworzony jest  opis tekstowy operacji. Opisy tekstowe tworzone są na podstawie 
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zawartości bazy definicji zmiennych. Wykorzystywane są do tego celu atrybuty Nazwy stanów, 
Zestaw stanów i Wartość stanu. Algorytm wyliczania opisu sterowania dla pojedynczego bitu 
zmiennej jest następujący: 

• Pobierana jest  wartość atrybutu Nazwy stanów dla zmiennej sterowanej. 
• W bazie definicji zmiennych wyszukiwane są wszystkie zmienne, których atrybut Zestaw 

stanów jest identyczny z wartością atrybutu Nazwy stanów pobranego w punkcie pierwszym. 
Typowo są to zmienne nieaktywne służące tylko do definiowania nazw stanów. 

• Wśród zmiennych wybranych w poprzednim punkcie wyszukiwana jest ta, której wartość 
atrybutu Wartość_stanu jest identyczna z numerem bitu. 

•  Atrybut Nazwy stanów zmiennej wybranej w  poprzednim punkcie powinien stanowić ciąg 
postaci 0=stan0;1=stan1. W zależności od nowej wartości bitu zmiennej sterowanej 
wybierany jest odpowiedni opis. 

Przykład 

Nazwa Zmienna 
nieaktywna 

Nazwy stanów Zestaw stanów Wartość stanu 

ENGINE_1 0 ENGINE_CONTROL     
EC_BIT0 1 0=OFF;1=ON ENGINE_CONTROL 0 
EC_BIT1 1 0=FWD;1=BWD ENGINE_CONTROL 1 
EC_BIT1 1 0=SLOW;1=FAST ENGINE_CONTROL 2 
  

Jeżeli zmienna Engine1 zostanie zmieniona z wartości 2 na 3 (zmiana bitu numer 0 na wartość 1), to 
w opisie sterowania zostanie użyty napis ON. 

  

6.2 Rejestracja działań operatora 
 

 

Mechanizm rejestracji działań operatora pozwala na zarejestrowanie w bazie systemu zabezpieczeń 
części operacji wykonywanych przez operatora aplikacji. Możliwe jest rejestrowanie: 

a) operacji otwarcia i zamknięcia diagramów, 

b) operacji otwarcia i zamknięcia trendów w programie AsTrend, 

c) wyświetlenia raportów AsRaport, 

d) uruchomienia zewnętrznych programów (przy pomocy akcji operatorskiej Run) 

e) zmiany trybu pracy aplikacji (przejście w tryb edycji aplikacji) 

Parametry rejestracji działań operatora ustawiane są w panelu ustawień systemu zabezpieczeń - w 
podzakładce Rejestrowanie operacji zakładki Ustawienia. 
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Rys. Panel ustawień systemu zabezpieczeń - parametryzowanie rejestracji działań operatora. 

 

W zakładce wyświetlona jest lista wszystkich stanowisk aplikacji. Dla każdego stanowiska ustawia się 
rodzaje operacji, które na tych stanowiskach mają być rejestrowane. 

Okno przeglądania logu działań operatora w trybie wykonywania aplikacji można otworzyć przy 
pomocy akcji operatorskiej SecurityBrowser($Actions). 

 

6.3 Kontrola integralności aplikacji 
 

 

Kontrola integralności aplikacji polega na rejestrowaniu wersji wybranych plików definicyjnych 
aplikacji i sprawdzaniu, czy ich zawartość nie uległa zmianie w nieautoryzowany sposób. 
Nieautoryzowane pliki nie są używane w aplikacji. W szczególności mogą zablokować jej 
uruchomienie. Mechanizm ma zapewnić, że wykonana i oddana do użytku aplikacja pozostaje 
niezmienna. 

Ochronę plików parametryzuje się w zakładce Integralność panelu systemu zabezpieczeń. 
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Rys. Panel ustawień systemu zabezpieczeń - parametryzowanie integralności - pliki aplikacji. 

Główną część zakładki Pliki aplikacji zajmuje lista wszystkich plików znajdujących się w katalogach 
definicyjnych aplikacji. Przy pomocy komend z menu kontekstowego linii nagłówka tabeli można 
ograniczyć liczbę wyświetlanych plików lub zmienić ich kolejność. 

W kolumnie Status podany jest aktualny stan pliku: czy podlega kontroli i czy jego zawartość jest 
poprawna. Kolumna Kontrolowany służy do włączania kontroli pliku. 

Przycisk Wylicz sumy kontrolne kontrolowanych plików służy do przeliczenia sum kontrolnych, które 
zostaną zarejestrowane w bazie danych i będą później służyły do weryfikacji plików. Przycisk należy 
użyć wtedy, gdy aplikacji została przygotowana i sprawdzona i w tej właśnie wersji ma być oddana do 
użytkowania.  

Dodatkowe parametry kontroli intergralności są ustawiane w zakładce Ustawienia. 

 

Rys. Panel ustawień systemu zabezpieczeń - parametryzowanie integralności - ustawienia. 
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Należy tutaj określić, na których stanowiskach kontrola integralności aplikacji ma być wykonywana. 
Typowo, jedno ze stanowisk pozostawia się bez kontroli - w celu przygotowywania na nim nowych 
wersji aplikacji (dostęp do zmienionych plików nie będzie blokowany).  
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7 Notatki operatora 
 

 

System notatek operatora służy do rejestrowania swobodnie tworzonych notatek wpisywanych przez 
użytkowników aplikacji. Każda notatka składa się z: 

a) Tekstu - dowolna treść wpisana przez użytkownika. 

b) Lokalizacji - każda notatka jest łączona z konkretną części aplikacji (instalacji) tzw. segmentem. 

c) Flagi aktywności - służy do oznaczania nowych notatek. W szczególności istnieje mechanizm 
powiadamiania, że w danych segmencie aplikacji istnieje aktywna notatka. 

Wstępna faza parametryzacji systemu notatek polega na zdefiniowaniu segmentów. Wykonywane 
jest to w panelu ustawień systemu zabezpieczeń - w podzakładce Definicje segmentów notatek 
zakładki Ustawienia. 

 

 

Rys. Panel ustawień systemu zabezpieczeń - definicje segmentów notatek. 

 

Dla każdego segmentu należy podać jego identyfikator (używany w akcjach operatorskich i funkcjach) 
oraz nazwę opisową. 

Użycie notatek w aplikacji wymaga zastosowania poniższych akcji operatorskich i funkcji: 

a) Akcja SecurityBrowser($Notes) 

Akcja służy do wyświetlenia zarejestrowanych notatek (wszystkich lub z wybranych segmentów). 
Dodatkowo okno przeglądarki pozwala na zmianę stanu aktywności notatek.  

b) Akcja AddNote 

Akcja służy do otwarcia okienka służącego do wprowadzenia nowej notatki. 
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c) Funkcja IsActiveNote 

Funkcja zwraca informacje, czy we wskazanym segmencie istnieją aktywne notatki. 
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8 Współpraca z programem AsTrend 
  

Aplikacje Asix.Evo mogą wykorzystywać program AsTrend do wyświetlania przebiegów danych 
archiwalnych zmiennych procesowych wraz z ich zaawansowaną analizą. Współpraca pomiędzy 
aplikacją Asix.Evo a programem AsTrend opiera się na wykorzystaniu akcji operatorskich 
AstrendDisplay i AstrendPrint. Wymagana jest jednak wcześniejsza konfiguracja użycia programu 
AsTrend. Konfiguracja wykonywana jest niezależnie dla każdego stanowiska aplikacji. Za 
pośrednictwem węzła Ustawienia stanowisk panelu eksploratora aplikacji należy otworzyć panel 
roboczy ustawień stanowiska i wybrać zakładkę Źródła danych. Za konfigurację programu AsTrend 
odpowiedzialny jest pokazany poniżej fragment panelu.  

  

 

Rys. Parametry konfiguracyjne programu AsTrend. 

Jeżeli akcje rodziny Astrend&ldots; będą używane, to należy zaznaczyć opcję Uruchamiaj Astrend. W 
przypadku aplikacji okienkowej spowoduje to dodatkowo uruchomienie programu AsTrend w 
momencie startu aplikacji - pozwoli to później na szybsze wykonanie akcji operatorskich. 

Standardowo, do programu AsTrend przekazywana jest lista wszystkich baz definicji zmiennych typu 
MDB, zdefiniowanych w aplikacji. Jeżeli jest to działanie niepożądane, to można podać inną nazwę 
bazy definicji zmiennych w polu Alternatywna baza definicji zmiennych. 

Zaznaczenie opcji Nie zezwalaj na zapisywanie żadnych plików spowoduje, że użytkownik aplikacji nie 
będzie mógł zmienić plików konfiguracyjnych trendów (plików trnx). Zaznaczenie opcji Zawsze pracuj 
jako Administrator Astrend powoduje, że użytkownik automatycznie uzyska wszystkie uprawnienia 
do funkcji programu AsTrend. Obie opcje mają znaczenie tylko w aplikacji pracującej w trybie 
okienkowym. 
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8.1       Praca w przeglądarkowej wersji aplikacji 
  

W przypadku pracy aplikacji Asix.Evo w trybie przeglądarkowym współpraca z AsTrend oparta jest  
również na przeglądarkowej wersji tego programu. Oznacza to, że w trakcie instalacji pakietu Asix 
należy zainstalować go łącznie ze składnikami internetowymi. Spowoduje to założenie w ramach 
serwera IIS katalogu programu AsTrend. Instalacja musi być wykonana na tym samym komputerze, 
na  którym opublikowana jest aplikacja Asix.Evo. 

Program AsTrend zazwyczaj pobiera dane historyczne bezpośrednio z serwera danych procesowych 
uruchomionego w ramach aplikacji Asix.Evo. Może też korzystać z danych udostępnianych przez 
serwery aplikacji klasycznych Asixa. Jeżeli parametr Adresy serwera danych dla przeglądarki  nie 
zostanie jawnie zdefiniowany, to AsTrend będzie pobierał dane z komputera, na którym aplikacja 
Asix.Evo została opublikowana. Można jednak podać inne źródła danych historycznych - w 
parametrze Adresy serwera danych dla przeglądarki należy wprowadzić (rozdzielone przecinkiem)  
systemowe nazwy (lub adresy IP) wszystkich komputerów, które udostępniają dane historyczne. 
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9 Współpraca z programem AsBase 
  

W przypadku aplikacji Asix.Evo współpraca z programem AsBase odbywa się w sposób bardzo 
podobny do tego, jaki był używany w aplikacjach klasycznych. Pierwszym krokiem w przygotowaniu 
aplikacji jest standardowa parametryzacja aplikacji AsBase - należy zdefiniować zestawy rejestracji 
i/lub grupy receptur oraz zestawy zmiennych służące do wymiany danych pomiędzy AsBase’em, 
sterownikami PLC oraz aplikacją Asix.Evo. 

Jeżeli aplikacja Asix.Evo będzie współpracowała z programem AsBase, to wymagane jest włączenie 
odpowiedniego sprzęgu. Konfiguracja wykonywana jest niezależnie dla każdego stanowiska aplikacji. 
Za pośrednictwem węzła Ustawienia stanowisk panelu eksploratora aplikacji należy otworzyć panel 
roboczy ustawień stanowiska i wybrać zakładkę Źródła danych. Za konfigurację sprzęgu z programem 
AsBase odpowiedzialny jest pokazy poniżej fragment panelu. 

    

Rys. Ustawienie połączenia z programem AsBase. 

  

Włączenie opcji Używaj Asbase umożliwia współpracę z programem AsBase. W polu Plik 
konfiguracyjny Asbase należy podać nazwę pliku startowego xml aplikacji AsBase. Plik ten jest 
tworzony w trakcie konfigurowania aplikacji przy pomocy programu AsBase. Zawiera on przede 
wszystkim informacje o lokalizacji bazy danych AsBase. Opcja Uruchamiaj program Asbase powoduje, 
uruchomienie programu AsBase w momencie startu aplikacji. W przypadku aplikacji w technologii 
Evo współpraca z programem AsBase nie wymaga jego lokalnego uruchomienia. Opcja pracuj w 
trybie kompatybilności z Asix6 określa sposób działania sprzęgu. Różnice pomiędzy poszczególnymi 
trybami pracy zostaną opisane w dalszej części rozdziału. 

Dalsza współpraca pomiędzy Asix.Evo i AsBase odbywa się przy pomocy dwóch mechanizmów: 

a) za pośrednictwem zmiennych użytych w zestawach zmiennych AsBase’a oraz rodziną akcji 
Asbase&ldots;. 

b) poprzez wyświetlenie danych w obiekcie Tabela Asbase. 
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9.1 Akcje operatorskie 
 

Akcje operatorskie służące do współpracy z programem AsBase podzielone są na dwie grupy: akcje 
połączeniowe oraz akcje bezpołączeniowe. Akcje bezpołączeniowe pełnią rolę pomocniczą. Są to 
akcje AsbaseLoad, AsbaseLoadByValue, AsbaseShow i AsbasePrint. Mogą być one wykonane w 
dowolnym momencie.  

Akcje trybu połączeniowego pozwalają na przeglądanie danych pochodzących z bazy danych AsBase’a 
przy pomocy obiektów diagramów synoptycznych. Schemat działania jest następujący: 

 

• Otwarcie połączenia 

 

Otwarcie połączenia wykonywane jest przy pomocy akcji AsbaseOpen. W akcji tej należy 
określić podzbiór danych, które będą pokazywane w ramach połączenia oraz zestaw 
zmiennych, za pomocą których dane będą przekazywane do aplikacji Asix.Evo. W akcji należy 
podać też identyfikator połączenia, którym będą się posługiwały pozostałe akcje trybu 
połączeniowego. 

 Akcję AsbaseOpen z reguły stosuje się w obsłudze zdarzenia Otwarcie diagramu diagramu, 
na którym dane AsBase’a będą pokazywane. W aplikacjach klasycznych za otwarcie 
połączenia odpowiedzialny był obiekt klasy AsBase. 

 

• Wizualizacja danych na diagramie 

 

Prezentacja danych wykonywana jest przy pomocy standardowych obiektów diagramowych.  

Wykorzystywane są do tego zmienne procesowe wchodzące w skład zestawu zmiennych 
określonego w akcji AsbaseOpen. Zmienne te przyjmują wartości zgodne z wartościami pól 
zestawu danych AsBase’a dla aktywnego rekordu. 

 

• Nawigacja w ramach danych połączenia 

 

Akcje AsbaseAdd, AsbaseDelete, AsbaseUpdate, AsbaseNavigate pozwalają na wykonywanie 
operacji na danych połączenia. Każda z tych funkcji posiada parametr określający 
identyfikator połączenia. Operacje wykonywane przez te akcje z reguły odnoszą się do 
aktywnego rekordu połączenia. Szczególnie istotna jest akcja AsbaseNavigate, która 
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zasadniczo służy do zmiany aktywnego rekordu, ale może też zmienić filtrowanie 
danych(określone początkowo w momencie tworzenia połączenia).  

 

• Zamknięcie połączenia 

 

Połączenie zamykane jest przy pomocy akcji AsbaseClose. Akcja z reguły używana jest w 
obsłudze zdarzenia Zamknięcie diagramu diagramu, na którym dane Asbase’a były 
pokazywane.  

 

9.2 Obiekt Tabela Asbase 
 

Przy pomocy obiektów klasy Tabela Asbase możliwe jest pokazanie danych pochodzących z bazy 
AsBase w postaci typowej tabeli. Istnieje możliwość wyboru pokazywanych kolumn oraz określenia 
kryterium selekcji rekordów. Obiekt Tabela Asbase jest alternatywą dla tabel wyświetlanych w 
programie AsBase. 

Możliwa jest praca w trybie mieszanym, w którym wybrane kolumny (pola) zestawów rejestracji lub 
receptur są wyświetlane w tabeli, a inne dane wyświetlane są za pośrednictwem zmiennych z 
zestawów zmiennych (podobnie jak dla akcji operatorskich). Wartości zmiennych są synchronizowane 
 ze zmianami aktywnego wiersza tabeli. 

 

 

9.3 Tryby pracy sprzęgu z programem AsBase 
 

Sprzęg z programem AsBase może pracować w dwóch trybach: w trybie własnym oraz w trybie 
kompatybilności Asix6. W trybie własnym (wewnętrznym) akcje operatorskie rodziny Asbase&ldots; 
wykonywane są samodzielnie, bez komunikacji z programem AsBase. W trybie kompatybilności, 
realizacja akcji przekazywana jest do uruchomionego lokalnie programu AsBase - działanie jest wtedy 
identyczne, jak w przypadku aplikacji wykonanych w technologii klasycznej. 

Pomiędzy oboma trybami występują drobne różnice, które należy uwzględnić w trakcie 
projektowania aplikacji.  

Uruchamianie lokalnej instancji programu AsBase 

W trybie kompatybilności lokalne uruchomienie programu AsBase jest obowiązkowe. W przypadku 
trybu własnego jest to czynność opcjonalna, ale brak uruchomienia programu pociąga za sobą 
poniższe skutki: 
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a) Akcje AsbasePrint i AsbaseShow nie są wykonywane. 

b) Nie są obsługiwane wewnętrzne funkcje programu AsBase, takie jak: warunki rejestracji i 
automatyczne receptury. Żeby te funkcje były obsługiwane, przynajmniej na jednym ze stanowisk 
aplikacji  powinien zostać uruchomiony program AsBase.  

Definiowanie zmiennych używanych w zestawach zmiennych 

Zmienne w zestawach zmiennych używanych do przeglądania danych pobieranych z bazy danych 
AsBase’a powinny być deklarowane w lokalnych kanałach wirtualnych (typu None). W przypadku 
trybu kompatybilności możliwy jest tylko jeden wariant. Zmienne procesowe używane do wymiany 
danych powinny być zdefiniowane w kanale typu None modułu Asmen. Wynika to z faktu, że AsBase 
komunikuje się bezpośrednio z serwerem danych procesowych, uruchomionym w ramach aplikacji 
Asix.Evo. Podsumowując, kanał zmiennych wymiany danych jest zdefiniowany jako None w pliku 
konfiguracyjnym serwera danych (używając programu Architekt), a w aplikacji Asix.Evo jest 
deklarowany jako typ Asix6. 

W przypadku trybu własnego, powyższy sposób definicji zmiennych jest dopuszczalny, ale lepszym 
rozwiązaniem jest użycia kanału wirtualnego zdefiniowanego tylko w aplikacji Asix.Evo. W tym celu 
należy zmienne wymiany umieścić w kanale komunikacyjnym, dla którego nie zadeklarowano jawnie 
żadnego drajwera lub użyto drajwer  typu  None. Można też w definicji zmiennych nie podać w ogóle 
nazwy kanału, co spowoduje umieszczenie zmiennych w domyślnym kanale wirtualnym tworzonym 
automatycznie. 

W przypadku trybu własnego korzystne może być zdefiniowanie zmiennych wymiany w osobnej bazie 
definicji zmiennych (typu XML lub MDB), której nazwa nie jest przekazywana do serwera danych 
procesowych w ramach jego pliku konfiguracyjnego. 

Konwersje wartości zmiennych dla pól typu Data i Czas Trwania 

Pola zestawów rejestracji i grup receptur typu Data i Czas Trwania przechowywane są w bazie 
danych jako kolumny typu datetime i int (ilość milisekund). W trybie kompatybilności wartości tych 
pól wpisywane są do zmiennych wymiany w postaci liczb całkowitych (odpowiednio ilość sekund od 
1.1.1970 i ilość milisekund) lub w postaci tekstowej, jeżeli został określonych parametr format 
definicji pól. Projektant musi zapewnić zgodność typu zmiennych z typem pól. Jeżeli wartości 
przekazywane są w postaci liczbowej, to można stosować funkcje FromAsix6Date i FromAsix6Time  w 
celu konwersji wartości pól na typ DateTime i TimeSpan. 

W przypadku trybu własnego wykonywana jest próba automatycznej konwersji wartości 
odczytywanej z bazy danych zgodnie z typem zmiennych wymiany.  Przy czym konwersja dotyczy 
zarówno odczytu danych jak i funkcji powodujących zapis pól w bazie danych. Z reguły 
najkorzystniejsze jest użycie zmiennych typu DateTime i TimeSpan, odpowiednio dla pól typu Data i 
Czas Trwania. Dla zmiennych typu tekstowego konwersja wykorzystuje parametr format definicji pól 
lub wykonywane jest formatowanie standardowe. Dla innych typów zmiennych data przekazywana 
jest jako ilość sekund od 1.1.1970, a czas trwania jako ilość milisekund.  
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Różnice w wykonaniu akcji operatorskich 

W przypadku trybu własnego akcja AsbaseOpen może być ponownie wykonana dla tego samego 
połączenia (bez wcześniejszego zamknięcia) w celu: 

a)  Odświeżenia danych pobranych z bazy danych w ramach połączenia w momencie jego 
pierwotnego otwarcia. 

b) Zmiany wszystkich parametrów połączenia łącznie ze źródłami danych. 

c) Zmiany wyrażenia filtrującego pobierane dane (w tym celu można też użyć akcję AsbaseNavigate w 
wariancie $Filter). 

W trybie kompatybilności można stosować tylko akcję AsbaseNavigate, lub stosować metodę 
zamknięcia i ponownego otwarcia połączenia. 

Akcja AsbaseLoadByValue jest dostępna tylko w przypadku pracy w trybie własnym. 

 

 

9.4 Filtr połączenia 
  

Jednym z parametrów akcji AsbaseOpen i AsbseNavigate (w wariancie $Filter) jest filtr pozwalający 
wybrać dane, które mają być użyte w połączeniu. Filtry można też stosować w obiekcie Tabela 
Asbase. 

Składnia filtru jest zgodna z klauzulą WHERE języka SQL z dodatkowymi, opcjonalnymi rozszerzeniami 
pozwalającymi na wstawianie do tej klauzuli wartości zmiennych procesowych oraz ograniczeń 
czasowych. Słowa WHERE nie podaje się w definicji filtru. Istnieje też możliwość dodania do składni 
filtru klauzuli ORDER BY w celu uporządkowania danych. 

Z reguły w definicji filtru używa się odwołań do pól zdefiniowanych  w zestawie archiwizacji lub 
grupie receptur. Aby wartość pola zestawu rejestracji, receptury lub historii ładowań mogła być użyta 
jako element filtru, to identyfikator tego pola należy poprzedzić przedrostkiem "V_". W przypadku 
archiwum zestawu rejestracji, z każdą wartością pola może być związany status wartości oraz stempel 
czasowy tej wartości. Aby skorzystać z tych elementów, należy identyfikator pola zestawu rejestracji 
poprzedzić przedrostkiem "S_" lub "T_". W przypadku receptur przeliczanych można się odwołać do 
pola wartości procentowej w rekordzie załadowania stosując przedrostek &ldquor;VP_”. 

AsbaseOpen(conn1, $Archive, Farby, FarbyDgr, null, null, ”V_Akt=1” ) 

W powyższym przykładzie zastosowany filtr powoduje pobranie tylko tych danych z zestawu 
rejestracji Farby, dla których wartość pola o identyfikatorze Akt jest równa 1. 

W przypadku połączeń typu relacyjnego, w których używane jest również podrzędne źródło danych, 
odwołania do pól źródeł danych należy dodatkowo uzupełnić o prefiks m dla pól źródła głównego 
(master) lub o prefiks d dla źródła podrzędnego (detail), np. &ldquor;m.V_Akt=1”. 
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Oprócz odwołań do wartość pól definiowanych przez projektanta aplikacji, można również używać 
nazw stałych pól tabel AsBase, tj. takich pól, które zawsze są obecne w tabeli. Pola stałe opisuje 
poniższa tabela. 

Tab. Pola stałe tabel AsBase'a. 

Nazwa Znaczenie 
LOCALTIME Lokalny czas zapisu rekordu lub załadowania receptury 

UTCTIME Czas UTC  zapisu rekordu lub załadowania receptury 

STATUS Status operacji załadowania receptury 

SOURCE Źródło pochodzenia rekordu rejestracji 

NAME Nazwa receptury 

LOADBY Określa kto załadował recepturę 

TARGET Miejsce załadowania receptury 

CREATEDBY Autor receptury 

BATCH Wartość wsadu dla załadowania receptury przeliczanej. 

  

 
 

9.4.1 Wstawki 
  

W treści filtra można też użyć wstawek pozwalających uwzględnić aktualne wartości zmiennych 
procesowych oraz dynamicznie ograniczyć zakres czasu. 

 Wstawkę do filtru ujmuje się w nawiasy klamrowe. 

 Wstawka rozszerzająca pozwalająca zastosować wartość zmiennej procesowej ma postać: 

{V:nazwa_zmiennej} 

Wartość zmiennej wstawiana jest w miejsce wstawki. 

Wstawka definiująca elementy filtru czasowego ma postać: 

{T:kod[:identyfikator_pola]} 

Kod określa zakres czasu. Możliwe kody to: 

t              -              dzisiaj 

y             -              wczoraj 
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sy           -              od wczoraj 

tw          -              ten tydzień 

lw           -              poprzedni tydzień 

slw         -              od poprzedniego tygodnia 

tm          -              ten miesiąc 

lm           -              poprzedni miesiąc 

slm         -              od poprzedniego miesiąca 

ty            -              ten rok 

ly            -              poprzedni rok 

sly          -              od poprzedniego roku 

  

Opcjonalny identyfikator_pola określa pole tabeli, do którego ma być zastosowany filtr czasowy. Jeśli 
ten element jest pominięty, to przyjmuje się, że filtr dotyczy czasu zapisu rekordu w tabeli. Jeśli 
identyfikator pola jest podany, to pole powinno być typu Data. Użycie tej wstawki powoduje, że cały 
tekst wstawki zostanie zastąpiony wyrażeniem (zgodnym ze składnią języka SQL) ograniczającym 
zbiór zapisów tabeli do takich, których wartość(czas) jest zawarty w przedziale czasowym określonym 
przez parametr kod. 

Filtr zawierający wstawki nie jest modyfikowany w czasie trwania połączenia. Na przykład, jeśli 
podano filtr czasowy typu &ldquor;dzisiaj” i połączenie jest otwarte drugą dobę, to pokazywane będą 
rekordy z poprzedniego dnia. Dopiero ponowne otwarcie połączenia lub ponowne zastosowanie tego 
samego filtru w akcji operatorskiej spowoduje aktualizację danych.  

Wstawki nie mogą występować wewnątrz elementów filtra zawartych w nawiasach prostokątnych [ i 
] oraz ujętych w cudzysłowy ' i ". Aby treść wstawki mogła być zawarta pomiędzy tymi 
ogranicznikami, to te ograniczniki muszą być zawarte w nawiasach klamrowych. 

{'}{V:nazwa_zmiennej}{'} 

 Powyższy fragment filtru zostanie zastąpiony wartością zmiennej ujętą w cudzysłowy pojedyncze. 

Mechanizm wstawek dotyczy tylko treści akcji operatorskich przy pracy w trybie kompatybilności 
Asix6. Jeżeli tryb kompatybilności nie jest używany, to filtry dynamicznie zmienne należy tworzyć przy 
pomocy wyrażeń. Metoda wyrażeń jest bardziej uniwersalna - można stosować ją w każdym trybie. 
W miejscu wstawek {V:} należy używać funkcję Variable, a zamiast wstawek czasowych funkcję 
OPCTime. 

”V_Akt={V:Z1}” 

”V_Akt=”+Variable(Z1) 
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Przykład pokazuje identycznie działający filtr w wersji ze wstawkami oraz budowany przy pomocy 
wyrażenia. Wybrane będą te rekordy, dla których wartość pola Akt będzie równa wartości zmiennej 
Z1 (w chwili wykonania akcji). 

  

 
 

9.5  AsBase w aplikacjach przeglądarkowych 
  

W odróżnieniu od aplikacji klasycznych, aplikacji wykonane w technologii Evo mogą współpracować z 
programem AsBase podczas pracy w trybie przeglądarkowym. Wymagane jest, aby stanowiska  typu 
Terminal WWW miały wyłączony tryb kompatybilności Asix6. Nie można też, na tych stanowiskach 
uruchamiać lokalnie programu AsBase.  

  

 
 

9.6 Uprawnienia użytkowników 
  

Jeżeli program AsBase został uruchomiony w ramach połączonej aplikacji Asix.Evo, to używane są 
ustawienia zabezpieczeń takie, jakie zostały zdefiniowane w aplikacji Asix.Evo. Nie mają wtedy 
znaczenia ustawienia wybrane bezpośrednio w aplikacji AsBase. Niemniej jednak, jeżeli taka aplikacja 
AsBase zostanie uruchomiona samodzielnie, to ustawienia będą miały znaczenie. W typowej 
konfiguracji w aplikacji AsBase jest zdefiniowany pojedynczy operator administracyjny - chroni to 
bazę AsBase przed niepowołanym dostępem. Pozostali użytkownicy mają prawa określone w 
konfiguracji systemu zabezpieczeń Asix.Evo. 
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10 Współpraca z programem AsService 
  

Aplikacje Asix.Evo mogą współpracować z programem AsService służącym do kontroli czasu pracy 
urządzeń oraz ilości ich załączeń. Możliwe jest wyświetlanie stanu liczników programu AsService oraz 
sprzęgniecie zdarzeń przekroczenia limitów wartości liczników z systemem alarmów programu 
Asix.Evo. 

Współpraca z programem AsService wymaga przede wszystkim określenia lokalizacji bazy danych 
AsService. Wykonywane jest to w panelu roboczym Ustawienia stanowiska, w zakładce Źródła 
danych. 

 

Rys. Deklaracja współpracy z programem AsService. 

  

W polu Plik konfiguracyjny AsService należy podać nazwę pliku konfiguracyjnego utworzonego 
programem AsService, w którym zapisana jest lokalizacja i sposób dostępu do bazy danych. 

Program Asix.Evo wykorzystuje bezpośredni odczyt zawartości bazy danych - nie jest konieczne 
lokalne uruchomienie programu AsService. 

  

 
 

10.1 Wizualizacja stanu liczników 
  

Wizualizacja stanu liczników wykonywana jest przy użyciu standardowych obiektów wizualizacyjnych. 
Wartości liczników pobierane są przy pomocy funkcji AsserviceRead. Funkcja posiada dwa parametry. 
Pierwszy określa identyfikator licznika, którego dane będą odczytane, a drugi nazwę pola danych, 
które należy odczytać. Istnieje możliwość odczytu danych dotyczących bieżącego stanu licznika, 
wartości związanych z ostatnim resetem licznika oraz danych definicyjnych. Pełna lista pól znajduje 
się w opisie funkcji AsserviceRead. 

W przypadku korzystania z edytora wyrażeń można skorzystać z komend menu, pozwalających na 
interaktywny wybór identyfikatora licznika oraz nazwy pola. 
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10.2 Sygnalizacja przekroczenia limitów wartości liczników 
  

W aplikacji Asix.Evo możliwe jest wykrywanie stanów przekroczeń limitów eksploatacyjnych i 
ostrzegawczych przez wartości liczników programu AsService. Służy do tego strategia wykrywania 
alarmów typu AsService.  

W panelu źródeł importu definicji alarmów, udostępniona jest funkcja służąca do wygenerowania 
wzorcowego arkusza z definicjami alarmów, dla wszystkich liczników, które posiadają zadeklarowane 
limity wartości. 
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11 Synchronizacja plików aplikacji 
  

W przypadku instalacji wielostanowiskowych istotnym problemem staje się utrzymywanie 
identycznych wersji plików aplikacji na wszystkich stanowiskach. Dotyczy to głównie fazy, w której 
aplikacji jest jeszcze rozwijana i często dochodzi do zmian w plikach definicyjnych. Problem jest 
mniejszy w przypadku aplikacji w trybie przeglądarkowym - zmieniona wersja aplikacji jest 
jednokrotnie publikowana na serwerze, a stamtąd, automatycznie jest propagowana na wszystkie 
terminale WWW. W przypadku aplikacji okienkowych z pomocą przychodzi system synchronizacji 
aplikacji wbudowany w Asix.Evo. 

Koncepcja działania systemu  synchronizacji opiera się na zdefiniowaniu katalogu wzorcowego 
położonego w lokalizacji sieciowej dostępnej przez wszystkie stanowiska aplikacji. Zmienione pliki są 
wgrywane do katalogu wzorcowego, a stamtąd automatycznie transferowane na wszystkie 
stanowiska aplikacji. 

Parametry modułu synchronizacji ustawiane są w panelu roboczym ustawień stanowiska w zakładce 
Synchronizacja. 

 

Rys. Parametry modułu synchronizacji. 
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11.1       Synchronizacja katalogu definicyjnego aplikacji 
  

Katalog definicyjny aplikacji może być synchronizowany jednorazowo w momencie startu aplikacji 
lub/i okresowo  z zadanym okresem czasu. W polu Katalog aplikacji wzorcowej należy podać 
lokalizację wzorca. Można odwołać się do katalogu na dysku lokalnie zamapowanym lub użyć nazwy 
UNC. Jeżeli do dostępu do katalogu wzorca wymagana jest specjalna autoryzacja systemowa, to w 
polach Użytkownik  i Hasło należy podać identyfikator i hasło użytkownika, który posiada 
odpowiednie uprawnienia. 

W przypadku synchronizacji wykonywanej na starcie aplikacji, w ramce Program wykonywany po 
synchronizacji przy starcie można zadeklarować program, który zostanie wykonany po zakończeniu 
synchronizacji. Program ten może wykonywać dowolne dodatkowe czynności wymagane przez 
aplikację do poprawnego zakończenia synchronizacji. 

Automatyczna synchronizacja polega na transferze nowszych plików katalogu wzorcowego do 
lokalnego katalogu definicyjnego. Transferowane są też pliki, których nie ma w katalogu lokalnym. 
Kopiowanie w drugim kierunku -do katalogu wzorcowego odbywa się ręcznie. Można użyć narzędzi 
systemowych lub okna synchronizacji Asix.Evo (otwieranego komendą Synchronizacja z menu 
Narzędzia). 

 

Rys. Okno 'Synchronizacja plikacji'. 
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W oknie pokazane są wszystkie pliki katalogu definicyjnego. Kolorami zaznaczone są różnice 
pomiędzy wzorcem, a katalogiem lokalnym. Przy pomocy przycisków okna można kopiować 
zaznaczone  lub nowsze pliki w dowolnym kierunku oraz kasować wybrane pliki wzorca. W trakcie 
operacji synchronizacji można zapisać notatkę opisującą wykonane zmiany. Notatki zapisywane są w 
pliki SynchronizationNotes.xml w katalogu wzorca. 

  

 
 

11.2       Synchronizacja katalogu roboczego 
  

Parametryzacja synchronizacji katalogu roboczego ogranicza się do podania katalogu wzorca oraz 
ewentualnych danych użytkownika z uprawnieniami dostępu do katalogu. 

Synchronizacja katalogu roboczego ogranicza się do synchronizowania lokalnych przebiegów 
wzorcowych przechowywanych w podkatalogu TrendPatterns. Działanie synchronizatora jest w pełni 
automatyczne. W przypadku zmiany lub dodania lokalnego przebiegu wzorcowego, plik opisujący 
przebieg jest natychmiast transferowany do katalogu wzorcowego. Funkcje służące do odczytu 
przebiegów wzorcowych zawsze sprawdzają, czy w katalogu wzorcowych nie ma uaktualnionych 
definicji i w razie konieczności kopiują je na dysk lokalny. 
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12 Użycie przebiegów wzorcowych 
  

Przebiegi wzorcowe posiadają dwa typowe zastosowania: 

• Wizualne porównanie rzeczywistych przebiegów wartości zmiennych procesowych 
względem idealnej krzywej wzorcowej. 

• Transfer do sterownika danych określających sposób prowadzenia procesu. 

W aplikacjach klasycznych przebiegi wzorcowe były przechowywane w specjalnym typie archiwum 
modułu Aspad. Dodatkowo, wybór i edycja przebiegów była wspierana przez programy PEdit i 
PSelect. Cała ta funkcjonalność jest teraz wbudowana bezpośrednio w program Asix.Evo. 

 
 

12.1  Edycja przebiegów 
  

Edycja i zarządzanie krzywymi wzorcowymi odbywa się w edytorze przebiegów, który można 
otworzyć komendą Edytor przebiegów wzorcowych w menu Narzędzia. W trakcie pracy w trybie 
wykonania aplikacji okno może być otwarte za pośrednictwem akcji operatorskiej EditPatterns. 

  

 

Rys. Edytor przebiegów wzorcowych. 
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Przebiegi wzorcowe dzielą się na przebiegi wspólne oraz przebiegi lokalne użytkownika. Rodzaj 
przebiegu należy określić już  w momencie jego tworzenia. Przebiegi wspólne muszą być tworzone w 
trybie edycji aplikacji. Plik opisujący taki przebieg jest zapisywany w podkatalogu TrendPatterns 
katalogu definicyjnego aplikacji. Przebieg wspólny nie może być zmieniony przez użytkownika w 
trakcie pracy aplikacji. Przebiegi lokalne są zapisywane w podkatalogu TrendPatterns katalogu 
roboczego aplikacji. Przebiegi lokalne mogą być zakładane i edytowane w trakcie pracy aplikacji. Z 
założenia są one używane na konkretnym stanowisku aplikacji. Jeżeli jednak jest włączona 
synchronizacja zawartości katalogu roboczego, to przebiegi lokalne mogą być propagowane na inne 
stanowiska aplikacji. 

Punkty przebiegu wzorcowego mogą być edytowane w tabeli punktów. Można też przesuwać 
położenie punktów bezpośrednio na wykresie podglądowym. Lewy klawisz myszki służy do 
przesuwania punktów, prawy do przesuwania wykresu, a podwójne kliknięcie dopasowuje skale 
wykresu do definicji punktów. 

W przypadku konieczności konwersji przebiegów wzorcowych z aplikacji klasycznej, można posłużyć 
się funkcją importu plików w formacie CSV. 

  

 
 

12.2  Wyświetlanie krzywych wzorcowych 
  

Przebiegi wzorcowe mogą być wyświetlone jako krzywa w obiekcie klasy Wykres. Obiekt Wykres 
może mieć wstępnie sparametryzowane pokazywane krzywe wzorcowe. Posiada też własne 
interfejsy pozwalające na wybór krzywej wzorcowej i jej punktu zaczepienia w trakcie pracy aplikacji.  

Można też automatycznie sterować parametrami krzywych wzorcowych w obiekcie Wykres. Przykład 
takiego działania znajduję się w rozdziale Kontrola wyświetlania przebiegów wzorcowych w 
podręczniku Asix.Evo - Techniki budowy diagramów.  

 
 

12.3  Transfer przebiegów 
  

Przebiegi wzorcowe mogą być również podstawą sterowania kontrolowanym procesem przez 
sterownik PLC. W tym celu konieczne jest przesłanie definicji krzywej do sterownika. Ze względu na 
brak standardów, Asix.Evo nie posiada wbudowanych funkcji transferu krzywych. Operacje tego typu 
należy wykonywać za pośrednictwem skryptów. W rozdziale Transfer przebiegów wzorcowych 
podręcznika Asix.Evo - Skrypty podany jest przykład przesłania definicji krzywej wzorcowej do 
sterownika. 
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13 Klawiatura ekranowa 
  

W przypadku uruchomienia aplikacji na komputerze pozbawionym klawiatury może być konieczne 
użycie klawiatury ekranowej do wprowadzania wartości nastaw. Można wykorzystać klawiaturę 
wbudowaną w system operacyjnym. Asix.Evo dostarcza jednak dwa własne mechanizmy omówione 
w kolejnych rozdziałach. 

  

 
 

13.1  Obiekt Klawiatura 
  

Obiekt klasy Klawiatura należy umieścić na diagramie, na którym znajdują się obiekty służące do 
wprowadzania nastaw. Klawiatura może być wyświetlana przez cały czas lub pracować w trybie tzw. 
autoukrywania (wyświetla się wtedy na tle diagramu dopiero po wejściu w tryb edycji).  

 Po wejściu w tryb edycji nastawy (np. w obiekcie klasy Tekst) można wprowadzać kolejne znaki, 
używając pól klawiatury. 

  

 
 

13.2  Klawiatura okienkowa 
  

Bardziej uniwersalnym mechanizmem jest klawiatura wyświetlana we własnym okienku. Pozwala ona 
nie tylko na wprowadzania nastaw w obiektach diagramu, ale także na edycję pól w okienkach 
dialogowych. 

Wygląd i tryb działania klawiatury ekranowej określa się w panelu roboczym ustawień stanowiska w 
zakładce Ustawienia.  
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Rys. Ustawienia klawiatury ekranowej. 

  

Zaznaczenie pola wyboru Automatycznie pokazuj klawiaturę ekranową powoduje, że okienko 
klawiatury wyświetla się automatycznie w momencie wykrycia wejścia w tryb edycji. 

Jeżeli tryb automatyczny nie jest włączony lub wejście w edycję nastąpiło w elemencie aplikacji nie 
kontrolowanym bezpośrednio, to okienko klawiatury można włączyć przy pomocy akcji operatorskich 
ShowKeyboard i ShowNumericKeyboard.  
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