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Reliance endüüustriyel proseslerin izlenmesi ve kontrolunu iceren bir SCADA/HMI
sistemidir. Kontrol sisteminden gercek zamanli veri veritabanina kaydedilir ve
göorsel pencereler , tablolar ve grafiklerle son kullaniciya sunulur. Reliance ayrica
diger bilgi sistemlerine de entegre edilebilirv(MES, ERP, vb.).
Modern teknoloji sayesinde gorsel uygulamalara sirket ici intranet, internet ya da
tasinabilir cihazlar(e.g. PDAs) uzerinden ulasmak kolaylasti. Bu sebeple kullanci
tanimlama ihtiyacimiz var. Reliance ile istenen erisim duzeyinde kullanici tanimlanabilir, istenen kullanacilarin sistemin belirlenen kisimlarini kontrol etmesi ve izlemesi saglanabilir.
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Reliance design
Ana Özellikler & Avantajlar
– Hızlı Uygulama Geliştirme
– Sezgisel , iyi düzenlenmiş ve modern
geliştirme ortamı
– Geniş 3D Grafik Kütüphanesi
– Programlama ihtiyacı olmayan sadece
konfigure edilen basit fonksiyonlar
– VBScript desteği
– Çoklu dil desteği (Asya dilleri dahil)
– Kolay bir şekilde internet ve taşınabilir
cihazlardan erişilebilen uygulama yapımı
– Tüm tipteki modül ve istenilen sayıda bilgisayar(server, workstation, vb.) için sadece
tek versiyon program
– Merkezi bir noktadan otomatik uygulama
güncellenmesi
– Kolay uygulama genişletilebilirliği
– Tek PC den client/server uygulamalarına
kadar ölçeklenebilirlik
– Uygulamalarda ActiveX kontrolü desteği
– IP kamera desteği(Axis ve Vivotek)
– Detaylı uygulama teşhisi
– SQL veritabanlarına direk erişim
– SQL ,OPC, DDE, SOAP, XML, HTTP,
COM/DCOM, Unicode standartları kullanımı
ve desteği
– Enterprise bilgi sitemleri ile entegrasyon
imkanı
– Prosesin video olarak kaydı ve izlenmesi
– Uzaktan uygulama yönetimi
– Komple ortam , ücretsiz ek modüller
– Hızlı ve yüksek kalitede teknik destek

Görsel uygulamarın oluşturulduğu ve düzenlendiği yazılım
Masaüstü versiyonu tek PC'de uygulama geliştirmeyi içerir.
Enterprise versiyonu network uygulamaları geliştirmeyi ve
bu uygulamaların Web ve taşınabilir cihazlara transferini içerir.
GENEL ÖZELLİKLER
– Geliştirme ortamının kolay öğrenilmesi
– Modern görünümlü grafik temalar
– Uygulama geliştirilmesini kolaylaştıran
sistem yönticileri ve sihirbazları
YÖNETİCİLER
Uygulama ve tanımlanan objelerin kontrolünü sağlayan araçalar
(IO aygıtları, taglar, alarmlar, veritabanları, vb.)
– Birden fazla objeyle işlem yapma
– Objelerin klasörler altında düzenlenmesi
– Objelerin CSV dosyalarına export/import 'u
I/O AYGIT VE TAG TANIMLAMALARI
Tagların öğe özellikleri ile birlikte OPC Server'dan import edilmesi
– Dahili tag oluşturma
– Yapısal veri tipleri tanımlama imkanı
GÖRSEL PENCERE DİZAYNI
– Genişletilebilir 3D Grafik Kütüphanesi
– Kullanıma hazır komponent seti(grafiksel objeler)
– Komponent özelliklerinin görsel olarak konfigürasyonu
(özellik editörü, komponent yöneticisi)
– İstenilen sayıda komponentin özelliklerinin aynı anda
değiştirilmesi (farklı komponentler olsa bile)
– Geliştirme süresini azaltan sürükle & bırak şeklinde tagların
komponentlerle ilişkilendirilmesi
– Pencere Şablonları ile tekrarlardan kurtulma
– Her pencereye özel katman sistemi
– Pencerelerin XML olarak kaydedilmesi
DİL DESTEĞİ
–
–
–

Çok dilli uygulama oluşturma imkanı
Evrensel karakter desteği(Unicode)
Diller arası geçiş

SCRIPT PROGRAMLAMA

Reliance 4 SW modulES
Reliance 4 Design
Reliance 4 View
Reliance 4 Control
Reliance 4 Server
Reliance 4 Control Server
Reliance 4 Web Client
Reliance 4 Mobile Client
Reliance 4 Remote Administrator
Reliance 4 Communication Drivers

– Modern script editörü
– Görsel uygulamalar için hazırlanmış fonksiyonlarla
genişletilmiş VBScript
– Script sözdimi kontrolü
– Sürükle & bırak şeklinde uygulanabilen kod şablonları
– Birden fazla scripte metin arama
UYGULAMA TEŞHİSİ
–
–
–

Detaylı görsel uygulama analizi
Potansiyel problemlerin tespiti
Kullanılmayan objelerin buluınması
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Reliance Runtime Software

Reliance Web Client

Son kullanıcı tarafında görsel uygulamayı çalıştıran yazılım

Görsel uygulamanın internet üzerinde çalışmasını sağlayan yazılım

–

– Java temellidir(JRE 6.0 / Swing)
– İşletim sisteminden bağımsızdır
(Windows, Linux, Unix, Mac OS X, vb. sistemleri destekler)
– Web browser'dan bağımsızdır
(IE, Mozilla Firefox, Opera, Konqueror, vb. destekler)
– Görsel sayfaları gerçek zamanlı veri ile görüntüler
– Görsel sayfalar üzerinden prosesi kontrol eder
– Anlık alarmların gösterilmesi ve onaylanması
– Geçmiş alarmların gösterilmesi
– Geçmiş verilerin trend ve rapor şeklinde gösterilmesi

–
–
–
–
–
–
–
–

Haberleşme sürücülerinden verinin alınması
(OPC ve DDE server)
Diğer runtime software'lardan veri ve alarmlar
alınması
Alarmların oluşturulması ve işlenmesi
Verilerin ve alarmların kaydı
Redundancy desteği
Script ve reçetelerin işlenmesi
Görüntü kaydı
E-mail ve SMS gönderimi
DDE server

Reliance Control
–
–
–
–
–
–
–

Reliance Mobile Client

Reliance View

Görsel pencelerin gerçek zamanlı verilerle gösterilmesi
Görsel penceler üzerinden prosesin kontrolü
(Sadece Reliance Control)
Anlık alarmların gösterimesi ve onaylanması
Geçmiş alarmların gösterimesi ve yazdırılması
Geçmiş verilerin gösterimesi ve trend ve rapor
şeklinde yazdırılması
Çalışan uygulamanın teşhisi
Çalışma anında dil değiştirme

Görsel uygulamanın taşınabilir cihaz üzerinde çalışmasını
sağlayan yazılım(ör PDA)
–
–

Windows CE ve Microsoft .NET Compact Framework 2.0
için dizayn edilmiştir
Reliance Web Client özelliklerini içerir

Reliance Remote Administrator
Görsel uygulamanın uzaktan yönetimini sağlayan yazılımdır

Reliance Server
– Diğer çalışan yazılımlar için Veri Server'ı
– Web ve taşınabilir cihazlar için Veri Server'ı
– SOAP Protokolü ile 3. bir yazılımla veri transferi
– Dahili Web server
– Client istekleri dahilinde rapor oluşturma
– Windows Servisi olarak çalışma

Reliance Control Server
– Reliance Control ve Reliance Server tüm özelliklerini
birleştirir

Communication Drivers
Donanımsal cihazlar ile habeleşmeyi sağlayan yazılımdır
(PLC veya benzeri endüstriyel otomasyon cihzaları)
Desteklediği cihazlar ve ya protokollerden bazıları , Modbus
Allen-Bradley, Sauter EY2400...

Referanslar,
RWE Group, E.ON, Coca Cola, Panasonic, Heineken, Pilsner Urquell,
Budweiser Budvar, Groupe Soufflet, Aliachem, Olympus, KGHM
copper mines, Toyoda, Mercedes-Benz, Toyota, Peugeot, Citroën,
Pirelli, Tesco, Migros, Karbosan, Vileda, Phoenix-Zeppelin…
T

Reliance Sistemlerinin
aktif olarak çalıştığı
uygulamalar

– Heating plants
- Gaz besleme dağıtım ağları
- Isıtma tesisleri
- Geniş binaların ısıtma ve soğutma
sistemleri
- Akıllı evler
- Hidro-güç santral v tirbünleri
- Enerji izleme
- Kimyasal Endüstri
- Su arıtma tesisleri
- Un fabrikaları
- Et işleme tesisleri
- Bakır madenleri
- Cam sanaiyisi
- Ulaşım
- Üretim hatları ve fazlası...
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