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1.

ÚVOD

1.1

CO JE TO RELIANCE

Co je to Reliance

Reliance je vizualizační systém SCADA/HMI pro monitorování a řízení
technologických procesů v reálném čase. Reliance využívá dlouholetých
zkušeností s budováním monitorovacích a řídících systémů v různých
průmyslových oblastech (např. potravinářský, chemický, teplárenský nebo
energetický průmysl). Umožňuje budování jednoduchých nebo složitých,
komunikačně různorodých celků s možností napojení na další informační
systémy.
Reliance 3 přináší výrazná zlepšení, která byla implementována na základě
podnětů našich uživatelů a zkušeností s budováním rozsáhlých aplikací.
Díky provedeným změnám je v nové verzi vývoj vizualizace mnohem rychlejší, komfortnější a přehlednější, než tomu bylo doposud. Reliance nyní
umožňuje vytvářet rozsáhlejší vizualizační projekty. Šíření dat po síti bylo
v předchozí verzi možné buď prostřednictvím runtime modulů, nebo Internetu/intranetu – v Relianci 3 je možné tyto přístupy v rámci jednoho projektu kombinovat.

5
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ČLENĚNÍ SYSTÉMU RELIANCE 3

Reliance 3 je tvořena několika SW moduly, stručně charakterizovanými
v následujících kapitolách.
1.2.1

Vývojové prostředí: Reliance design

Program, v němž se vytváří vizualizační projekt.
–

DESKTOP

–

ENTERPRISE

je základní varianta programu Reliance design pro tvorbu
jednoduchých aplikací typu 1 počítač – n stanic. Neumožňuje tvorbu
síťových aplikací ani šíření dat po síti Internet/intranet.
je rozšířená varianta programu Reliance design, zahrnující
podporu práce v síti a webovou podporu pro šíření dat sítí Internet/intranet.

1.2.2

Runtime modul: Reliance runtime, Reliance server,
Reliance runtime server

Program, který zajišťuje běh vizualizačního projektu u cílového uživatele.
Runtime modul je obecné označení pro programy Reliance runtime,
Reliance server a Reliance runtime server. Tyto programy mají totožné jádro
a některé základní funkce – zejména komunikaci s drivery připojených
stanic, síťovou komunikaci s jinými runtime moduly, archivaci dat a poruchových hlášení, provádění skriptů a obsluhu receptur.
Reliance runtime
Kromě základních funkcí runtime modulu navíc umožňuje grafické
zobrazení technologických dat a poruchových hlášení (aktuálních
i historických), vytváření tiskových výstupů (tabulek nebo grafů) a správu,
přihlašování a odhlašování uživatelů.
–

VIEW

–

CONTROL

6

je nahlížecí varianta programu Reliance runtime bez možnosti
povelování technologie.

je varianta programu Reliance runtime umožňující povelování
technologie. Povelování je podmíněno příslušnými přístupovými právy
přihlášeného uživatele.
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Reliance server
Kromě základních funkcí runtime modulu navíc poskytuje technologická
data a poruchová hlášení (aktuální i historická) webovým klientům
Reliance J a zajišťuje předávání a vykonávání povelů od těchto klientů.
Používá se zpravidla v rozsáhlejších vizualizačních projektech, kde není
požadováno grafické zobrazení technologických dat na počítači, na kterém
je Reliance server spuštěn.
Reliance runtime server
Kromě základních funkcí runtime modulu má navíc všechny funkce, které
mají programy Reliance runtime a Reliance server.
1.2.3

Webový klient: Reliance J

Java applet určený pro zobrazení vizualizačních schémat s aktuálními
hodnotami klientům sítě Internet/intranet. Reliance J umožňuje sledování
technologie pomocí internetového prohlížeče podporujícího jazyk Java (např.
Microsoft Internet Explorer 4 a vyšší, Netscape Communicator 4 a vyšší) –
dokáže zobrazit vizualizaci vytvořenou ve vývojovém prostředí a není tedy
třeba tvořit zvláštní webovou verzi. Jako datový zdroj využívá Reliance
server nebo Reliance runtime server, od kterého získává aktuální hodnoty
i archivní data včetně poruchových hlášení protokolem TCP/IP.
1.2.4

Komunikační drivery

Zajišťují přenos dat z technologických stanic do vizualizace a přenos povelů
opačným směrem takovým způsobem, jakým to vyžaduje komunikační
protokol připojených stanic. Reliance 3 umožňuje přímé připojení těchto
typů stanic: TECO, Allen Bradley, Modbus a mnoho dalších. Reliance je
rovněž OPC klientem, tzn. že dokáže komunikovat s jakýmkoli zařízením,
pro které existuje OPC server. Dále je podporována technologie GSM
(odesílání a příjem SMS – krátkých textových zpráv).
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ZÁKLADNÍ FUNKCE PROGRAMU

monitorování a ovládání procesů v reálném čase
archivace vybraných dat v databázích
tvorba a zobrazování grafů průběhů vybraných veličin
tvorba a zobrazování tabulkových a tiskových sestav
definice uživatelů, přístupových práv a hesel
archivace a zobrazování alarmů, poruchových hlášení
podpora multimédií
šíření technologických dat v sítích Internet/intranet
PostMort, neboli zpětné zobrazení chodu vizualizovaného systému a povelů dispečerů ve zvoleném čase
podpora ActiveX prvků
podpora vícemonitorových systémů
přihlášení uživatelů a jejich ověřování pomocí snímače otisku prstů
podpora recepturního řízení technologií

Reliance 3 · design

1.4

Požadavky na HW a SW

POŽADAVKY NA HW A SW

Program Reliance 3 je možné provozovat v operačním systému MS
Windows XP/2000/NT/9x/ME. Doporučujeme používat operační systémy MS
Windows XP/2000/NT z důvodu vyšší stability. Pro práci na středně velkých
projektech (cca 2000 proměnných) doporučujeme minimální konfiguraci PC
Pentium II, 350 MHz, Windows 2000, 64 MB RAM, HD 2 GB, 8bitový
grafický adaptér, rozlišení 800 × 600, paralelní nebo USB port. Kompletní
instalace vývojové verze včetně runtime vyžaduje cca 30 MB volného místa
na disku.
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POPIS VÝVOJOVÉHO PROSTŘEDÍ RELIANCE DESIGN

Vývojové prostředí je nástroj pro tvorbu a správu vizualizačních projektů.
Je tvořeno oknem obsahujícím základní menu, panely nástrojů a paletu
komponent. Součástí vývojového prostředí jsou také okna obsahující
Správce objektů, Správce oken, Správce hladin a Informační okno, jejichž
zobrazení lze dynamicky zapínat či vypínat.

Vývojové prostředí má integrovanou kontextovou nápovědu. Po výběru
ovládacího prvku a stisknutí klávesy F1 se objeví odpovídající nápověda.

10
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2.1

Start vývojového prostředí

START VÝVOJOVÉHO PROSTŘEDÍ

Vývojové prostředí Reliance design lze spustit z nabídky Start, nebo pomocí
zástupce na ploše Windows. Zástupce je možné vytvořit dodatečně vazbou
na program Reliance.exe.
Při prvním spuštění vývojového prostředí se zobrazí dialog s dotazem, zda
mají být soubory s příponou .prj (hlavní soubory vizualizačních projektů
Reliance) sdruženy s programem Reliance design. Tato operace se nazývá
registrace typu souboru v operačním systému a umožňuje otevírání souborů
určitého typu uvedeným programem, aniž by bylo nutné daný program
předem spouštět. Registraci souborů s příponou .prj lze provést i dodatečně
v menu Nástroje Možnosti Typy souborů (viz kapitola 2.3.3 MOŽNOSTI).
Po registraci jsou soubory s příponou .prj označeny jako Projekt Reliance
a je jim přiřazena vlastní ikona. Vizualizační projekt lze potom otevřít např.
dvojitým kliknutím na zástupce daného souboru z plochy Windows.

11
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POPIS FUNKCÍ MENU

V této kapitole je uveden popis základních příkazů a funkcí, které lze zvolit
v menu. Některé z nich lze také vyvolat kliknutím na tlačítko s příslušnou
ikonou v panelu nástrojů, nebo stiskem klávesové zkratky. V podrobném
popisu je u těchto položek ikona zobrazena, popřípadě je uvedena implicitní
klávesová zkratka. Klávesové zkratky pro jednotlivé položky menu lze
uživatelsky měnit (viz kapitola 2.3.1 KONFIGURACE PANELŮ NÁSTROJŮ).
2.2.1

Menu Soubor

Menu Soubor obsahuje příkazy pro založení, otevření, uložení a zavření
projektu a stejné příkazy i pro jednotlivá okna projektu. Menu dále obsahuje
seznam naposledy otevřených projektů pro zrychlení výběru projektu.
Poslední je příkaz pro ukončení celého programu.

Nový projekt…

Vytvoření nového vizualizačního projektu (viz
kapitola 2.4.1 VYTVOŘENÍ NOVÉHO PROJEKTU).

Otevřít projekt… (Ctrl+O)
Otevření již existujícího projektu. Uživatel vybere
soubor *.prj vizualizačního projektu.

12

Uložit projekt

Uložení změn v celém projektu.

Zavřít projekt

Zavření aktivního projektu. Pokud nejsou uloženy
některé změny, je před uzavřením projektu
uživatel dotázán na uložení provedených změn.

Nové okno…

Vytvoření nového okna projektu.

Reliance 3 · design
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Uložit okno (Ctrl+S)

Uložení aktivního okna.

Uložit okno jako…

Uložení aktivního okna pod jiným názvem.

Zavřít okno (Ctrl+F4) Zavření aktivního okna.
1…4

Cesta a název až čtyř naposledy otevřených
projektů pro zrychlení výběru projektu.

Konec

Ukončení programu. Pokud je otevřen vizualizační
projekt a nejsou uloženy provedené změny, je
před ukončením programu uživatel dotázán na
uložení těchto změn.

2.2.2

Menu Editace

V menu Editace se nacházejí příkazy pro práci s objekty – komponentami.
Jsou to základní operace (kopírování, duplikování, vymazání ad.), příkazy
pro umístění komponent (zarovnání, centrování, ad.), změnu rozměrů (šířka
podle nejmenší, výška podle největší, transformace apod.), změnu pořadí
a pro organizaci komponent (seskupení, uzamčení ad.). Poslední položka
slouží pro zobrazení editoru parametrů označené komponenty.

13
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Zpět (Ctrl+Z)

Zrušení naposledy provedeného příkazu a uvedení
komponent do stavu, v jakém byly před
provedením tohoto příkazu. Příkazem zpět lze
vrátit až 100 naposledy provedených změn včetně
posunu, změny velikosti či vymazání komponent.

Vpřed (Shift+Ctrl+Z)

Opětovné provedení naposledy zrušeného příkazu.

Vyjmout (Ctrl+X)

Přesunutí označených komponent do schránky
(clipboardu).

Kopírovat (Ctrl+C)

Zkopírování označených komponent do schránky
(clipboardu).

Duplikovat (Ctrl+D)

Duplikování označených komponent a jejich vložení do aktivního okna.

Vložit (Ctrl+V)

Vložení komponent uložených
(clipboardu) do aktivního okna.

Vymazat (Del)

Vymazání označených komponent z aktivního okna.

Označit vše (Ctrl+A)

Označení všech komponent v aktivním okně.

Odznačit vše (Esc)

Odznačení všech komponent v aktivním okně.

ve

schránce

Následující objekt (Tab)
Označení komponenty následující v pořadí za
momentálně označenou komponentou.
Předchozí objekt (Shift+Tab)
Označení komponenty, která je v pořadí před
momentálně označenou komponentou.

14

Seskupit (Ctrl+G)

Seskupení označených komponent do skupiny. Po
provedení tohoto příkazu se při označování
libovolné komponenty ze skupiny označí vždy celá
skupina. Stav seskupení je při označení
komponenty signalizován změnou stylu označení.
Se skupinou komponent je možné pohybovat, jako
by to byl jeden objekt. Zároveň je zajištěno, že se
komponenty ve skupině nebudou pohybovat vůči
sobě.

Oddělit (Ctrl+U)

Oddělení komponent seskupených v označené
skupině. S jednotlivými komponentami je pak
možné samostatně pohybovat a pracovat.

Reliance 3 · design
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Zarovnání
Vlevo

Zarovnání označených komponent k levému
okraji komponenty, která je umístěna nejvíce
vlevo.

Vpravo

Zarovnání označených komponent k pravému
okraji komponenty, která je umístěna nejvíce
vpravo.

Nahoru

Zarovnání označených komponent k hornímu
okraji komponenty, která je umístěna nejvýše.

Dolů

Zarovnání označených komponent k dolnímu
okraji komponenty, která je umístěna nejníže.

Centrovat vertikálně

Centrování označených komponent na svislou
osu. Svislá osa je vedena v polovině vzdálenosti mezi levým a pravým okrajem označených komponent.

Centrovat horizontálně Centrování označených komponent na vodorovnou osu. Vodorovná osa je vedena v polovině vzdálenosti mezi horním a dolním
okrajem označených komponent.
Rozmístit vertikálně

Rovnoměrné rozmístění označených komponent ve svislé ose tak, aby vzdálenosti středů
všech komponent byly stejné.

Rozmístit horizontálně Rovnoměrné rozmístění označených komponent ve vodorovné ose tak, aby vzdálenosti
středů všech komponent byly stejné.
Rozměry
Šířka podle nejmenší Změna šířky označených komponent podle
komponenty s nejmenší šířkou.
Šířka podle největší

Změna šířky označených komponent podle
komponenty s největší šířkou.

Výška podle nejmenší Změna výšky označených komponent podle
komponenty s nejmenší výškou.
Výška podle největší Změna výšky označených komponent podle
komponenty s největší výškou.
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Pořadí
Dopředu (Shift+PgUp) Změna pořadí, v jakém byly komponenty
vkládány na plochu okna. Označené
komponenty jsou přesunuty do popředí před
ostatní komponenty.
O jeden dopředu (Ctrl+PgUp)
Změna pořadí, v jakém byly komponenty
vkládány na plochu okna. Označená komponenta je přesunuta o jednu úroveň dopředu.
Dozadu (Shift+PgDn)

Změna pořadí, v jakém byly komponenty
vkládány na plochu okna. Označené
komponenty jsou přesunuty do pozadí za
ostatní komponenty.

O jeden dozadu (Ctrl+PgDn)
Změna pořadí, v jakém byly komponenty
vkládány na plochu okna. Označená
komponenta je přesunuta o jednu úroveň
dozadu.
Transformace…

Relativní změna polohy a rozměru označených komponent. Takto lze například hromadně zvětšit nebo
zmenšit označené komponenty ve zvoleném poměru.

Zarovnat na mřížku

Zarovnání polohy
mřížku okna.

označených

komponent

na

Uzamknout objekty (Ctrl+L)
Uzamčení polohy a rozměrů všech komponent
v okně. Potom nelze u těchto komponent měnit
polohu ani rozměry pomocí myši. Stav uzamčení
je při označení komponenty signalizován změnou
stylu označení. Opětovným potvrzením této položky v menu dojde k odemčení – s komponentami
lze opět pohybovat a měnit jejich rozměry.
Parametry objektu… (Alt+Enter)
Otevření dialogového okna pro editaci parametrů
označené komponenty (viz kapitola 2.9 KOMPONENTY).
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2.2.3

Popis funkcí menu

Menu Zobrazit

V tomto menu lze aktivovat nebo vypnout zobrazení pracovních oken.

Správce objektů (F11) Zapnutí/vypnutí zobrazení Správce objektů (viz
kapitola 2.6.12). Zobrazení lze přepínat stiskem
klávesy F11.
Správce oken (F12)

Zapnutí/vypnutí zobrazení Správce oken (viz
kapitola 2.6.13). Zobrazení lze přepínat stiskem
klávesy F12.

Správce hladin

Zapnutí/vypnutí zobrazení Správce hladin (viz
kapitola 2.6.14).

Informační okno

Zapnutí/vypnutí zobrazení Informačního okna (viz
kapitola 2.7).

2.2.4

Menu Správci

Správce struktury projektu
Otevření Správce struktury projektu (viz kapitola
2.6.2).
Správce stanic

Otevření Správce stanic (viz kapitola 2.6.3).
17
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Správce databází

Otevření Správce databází (viz kapitola 2.6.4).

Správce grafů

Otevření Správce grafů (viz kapitola 2.6.5).

Správce plovoucích grafů
Otevření Správce plovoucích grafů (viz kapitola
2.6.6).
Správce tabulkových sestav
Otevření Správce tabulkových sestav (viz kapitola
2.6.7).
Správce tiskových sestav
Otevření Správce tiskových sestav (viz kapitola
2.6.8).
Správce receptur

Otevření Správce receptur (viz kapitola 2.6.9).

Správce sdílených obrázků
Otevření Správce sdílených obrázků (viz kapitola
2.6.10 SPRÁVCE OBRÁZKŮ).
Správce skriptů
2.2.5

Otevření Správce skriptů (viz kapitola 2.6.11).

Menu Projekt

Editor přístupových práv…
Otevření Editoru přístupových práv (viz kapitola
2.4.3).
Export do WWW tvaru…
Start průvodce exportem vizualizačního projektu
do WWW tvaru.
Parametry…

18
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Popis funkcí menu

Informace o projektu… Zobrazení okna s informacemi o počtu načítaných
proměnných a bodů v projektu (viz kapitola 4.3
BODOVÉ OHODNOCENÍ PROJEKTU RELIANCE).
Vytvořit zástupce…

2.2.6

Otevření dialogového okna
projektu (viz kapitola 2.4.4).

Vytvořit zástupce

Menu Nástroje

Nastavení panelů nástrojů…
Otevření okna Konfigurace panelů nástrojů (viz
kapitola 2.3.1).
Konfigurace palety komponent…
Otevření okna Konfigurace palety komponent (viz
kapitola 2.3.2).
Knihovna obrázků

Otevření Knihovny obrázků (viz kapitola 2.6.10
SPRÁVCE OBRÁZKŮ).

Opravit projekt…

Otevření okna Opravit projekt (viz kapitola 2.4.5
OPRAVENÍ PROJEKTU).

Možnosti…

Otevření okna pro konfiguraci vývojového
prostředí (viz kapitola 2.3.3 MOŽNOSTI).
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Menu Okno

Následující okno (F6) Změna aktivního okna. Jako aktivní je vybráno
následující otevřené okno (okna jsou řazena v
pořadí, v jakém byla přidávána do projektu).
Předchozí okno (Shift+F6)
Změna aktivního okna. Jako aktivní je vybráno
předchozí otevřené okno (okna jsou řazena v
pořadí, v jakém byla přidávána do projektu).
Otevřená okna… (Alt+0)
Zobrazení seznamu otevřených oken. Ze seznamu je
možné vybrat a aktivovat libovolné otevřené okno.
Duplikovat okno…

Vytvoření kopie okna a jeho přidání do projektu
(viz kapitola 2.5.2 DUPLIKACE OKNA).

Správce obrázků okna…
Otevření správce obrázků aktivního okna (viz
kapitola 2.6.10 SPRÁVCE OBRÁZKŮ).
Parametry okna… (Alt+Enter)
Otevření editoru parametrů aktivního okna (viz
kapitola 2.5.3 PARAMETRY OKNA).
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2.2.8

Popis funkcí menu

Menu Runtime

Start (F9)

Start vizualizace v runtime režimu. Vývojové
prostředí nastartuje zvolený typ runtime modulu
a samo se minimalizuje na lištu. Po ukončení
runtime modulu se vývojové prostředí opět
maximalizuje do původní velikosti.

Parametry…

Otevření editoru parametrů runtime modulu (součást parametrů projektu, viz kapitola 2.4.2.2 RUNTIME MODUL). Těmito parametry lze ovlivnit chování
runtime modulu. Je zde možné vybrat typ spouštěného runtime modulu – tím může být Reliance
runtime, Reliance server či Reliance runtime server.

2.2.9

Menu Nápověda

Obsah a rejstřík… (F1) Otevření nápovědy pro aplikaci Reliance design.
Reliance na Internetu… Otevření domovské
(www.reliance.cz).

stránky

systému

Reliance

O aplikaci Reliance… Zobrazení okna s informacemi o nainstalované
aplikaci Reliance design (např. verze, licence atd.).
Po stisknutí tlačítka Registrovat je uživatel vyzván
k výběru registračního souboru (*.lic – tento soubor lze získat např. prostřednictvím internetových
stránek systému Reliance, viz
Reliance na Internetu…). Registrovaný uživatel může využívat
rozšířené technické podpory firmy Geovap.
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NASTAVENÍ VÝVOJOVÉHO PROSTŘEDÍ

2.3.1

Konfigurace panelů nástrojů
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Panely nástrojů
Hlavní okno vývojového prostředí obsahuje 5 panelů nástrojů. Ačkoliv svým
názvem panely předurčují typ funkcí, které obsahují, lze do jednotlivých
panelů zařadit libovolné příkazy z různých skupin. Panely nástrojů je možné
tažením pomocí levého tlačítka myši přesunout ze základního okna na
libovolné místo obrazovky.

Paleta komponent

Tento
speciální
panel
obsahuje
grafické
komponenty, které lze vkládat na plochu aktivního
okna vizualizačního projektu. Zde se pouze zapíná
či vypíná zobrazení panelu. Definice zobrazení
jednotlivých komponent v panelu se provádí v
editoru Konfigurace palety komponent (viz
kapitola 2.3.2 KONFIGURACE PALETY KOMPONENT).

Standardní

Tento panel je určen příkazům pro práci s
projektem. Implicitně obsahuje funkce pro
založení nového, otevření, uložení a uzavření
existujícího projektu a ukončení vývojového
prostředí Reliance design.
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Editace

Tento panel je určen pro práci s komponentami.
Implicitně obsahuje příkazy pro zarovnání
komponent na ploše okna, změnu velikosti
komponent, změnu pořadí komponent, seskupení
či
oddělení
komponent,
vyjmutí,
vložení,
kopírování, duplikování a mazání komponent
a příkazy pro zrušení naposledy provedených
operací a provedení naposledy zrušených operací.

Nástroje

V tomto panelu jsou
jednotlivých správců.

Vlastní

Tento panel je definován uživatelem. Implicitně
obsahuje příkazy pro zobrazení či skrytí Správce
objektů, Správce oken, Správce hladin a
Informačního okna, příkazy pro otevření editoru
parametrů projektu, start konverze do WWW
tvaru a start vizualizace v runtime režimu.

příkazy

pro

otevření

Konfigurace panelů nástrojů
Zobrazovat krátkou nápovědu po umístění kurzoru myši na tlačítko
Při umístění kurzoru myši na tlačítko bude
zobrazena krátká nápověda.
V krátké nápovědě zobrazovat klávesové zkratky
V krátké nápovědě tlačítka bude zobrazena
klávesová zkratka příslušného příkazu.
Přichytávat plovoucí panely k okraji obrazovky
Při
přesunu
budou
panely
přichytávány k okrajům obrazovky.

nástrojů

23

Nastavení vývojového prostředí

Reliance 3 · design

Příkazy
Definici panelů nástrojů lze provést přetažením libovolného příkazu pomocí
levého tlačítka myši přímo na plochu panelu. Příkazy jsou přehledně
setříděny do skupin podle funkce, jejich umístění v jednotlivých panelech je
však zcela na rozhodnutí uživatele.
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2.3.2

Nastavení vývojového prostředí

Konfigurace palety komponent

Paleta slouží pro výběr a vložení komponenty na plochu aktivního okna
vizualizačního projektu. Komponenty jsou v paletě rozděleny do
jednotlivých záložek. Paleta implicitně obsahuje záložky Standardní a
Vektory. Jednotlivé záložky lze přejmenovat a podle potřeby je možné přidat
novou záložku či existující odebrat. Instalované komponenty lze tažením
pomocí levého tlačítka myši přesunout do vybrané záložky.

Nová záložka/nová komponenta
Vytvoření nové záložky v paletě komponent, resp.
otevření dialogu pro výběr nové komponenty
z adresáře »Components«.
Editovat

Změna názvu záložky v paletě komponent.

Zobrazit

Zobrazení či skrytí označené komponenty v záložce.

Odstranit

Odstranění označené záložky z palety komponent,
popřípadě označené komponenty ze záložky.

Přesunout nahoru

Přesun označené záložky či označené komponenty
v pořadí o jednu výš.

Přesunout dolů

Přesun označené záložky či označené komponenty
v pořadí o jednu níž.
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Možnosti

Definice cest, klávesových zkratek a dalších nastavení vývojového prostředí
Reliance design.
2.3.3.1 Cesty

Adresář projektů

Zadání cesty pro ukládání vizualizačních projektů.

Adresář sdílených položek
Zadání cesty pro sdílené položky.
Adresář sdílené knihovny obrázků
Zadání cesty pro sdílenou knihovnu obrázků.
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2.3.3.2 Klávesové zkratky
Přidělení klávesových zkratek jednotlivým příkazům vývojového prostředí.
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2.3.3.3 Správce obrázků

Sdružené externí editory obrázků
Zde je možné asociovat vybrané formáty obrázků s externími editačními
programy. Pokud je s obrázkem sdružen editační program, bude možné
aktivovat úpravu obrázku přímo ze Správce obrázků vývojového prostředí
Reliance s návratem zpět po skončení editace. Například když je obrázku ve
formátu *.bmp přiřazen program MS Windows Malování (mspaint.exe), je při
požadavku na jeho úpravu tento program spuštěn a po ukončení editace je
proveden návrat zpět do Správce obrázků. Implicitně jsou asociace
přebírány z nastavení OS Windows.
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Spustit aplikaci

Zadání cesty a názvu editačního programu
pro vybraný formát obrázku.

Parametry

Při spuštění je editačnímu programu
předáván jako parametr název obrázku (tím
je zajištěno automatické otevření obrázku po
startu programu). Podle potřeby lze doplnit
další parametry.

Pracovní adresář

Zadání
cesty
pro
editovaných souborů.

dočasné

uložení
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Ostatní parametry
Optimalizovat ukládání obrázků
Optimalizace velikosti souboru, do kterého
jsou obrázky ukládány.
Náhledy
Zde lze nastavit parametry náhledů na obrázky. Je-li ve Správci obrázků
aktivován styl zobrazení Miniatury, je seznam obrázků zobrazen jako
kolekce náhledů podle nastavených parametrů. Velikosti náhledů odpovídají
nastavené šířce a výšce, kromě názvu obrázku může být zobrazována také
informace o velikosti souboru a rozměrech obrázku.
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2.3.3.4 Okna projektu

Mřížka

Nastavení rozteče mřížky v pixelech ve
vodorovném a svislém směru (rozteč je společná
pro všechna okna) a nastavení mřížky pro nově
založená okna (zobrazení mřížky a zarovnávání
objektů na mřížku).

Zpět a vpřed
Počet kroků v historii

Nastavení počtu editačních operací v okně,
které bude možné zrušit resp. znovu provést
(vkládání a mazání komponent a změna
jejich velikosti, pozice a pořadí).

Zachovat historii po uložení okna
Historie editačních kroků nebude při uložení
okna smazána.
Při odstranění okna
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Odstranění sdruženého souboru (*.scr), resp. sdružené databáze obrázků při odstranění okna.
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2.3.3.5 Typy souborů
Registrace typů souborů
Zde je možné asociovat soubory s příponou .prj s vývojovým prostředím
Reliance design. Nebyla-li registrace provedena při prvním startu programu
Reliance, lze registraci provést dodatečně zde stisknutím tlačítka.
Po registraci jsou soubory s příponou .prj označeny jako Projekt Reliance
a je jim přiřazena vlastní ikona. Vizualizační projekt lze potom otevřít např.
dvojitým kliknutím na zástupce daného souboru z plochy Windows.
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VIZUALIZAČNÍ PROJEKT

Projekt Reliance, vytvořený ve vývojovém prostředí, je uložen jako skupina
souborů umístěných v adresářové struktuře (viz kapitola 4.2). Tyto soubory
obsahují definice všech objektů, vazeb mezi nimi a dalších parametrů.
2.4.1

Vytvoření nového projektu

Po zvolení položky menu
Soubor Nový projekt je uživatel nejprve
vyzván k zadání názvu a cesty pro umístění projektu. Aktivací parametru
vytvořit samostatnou složku lze zvolit umístění nového projektu do
samostatného adresáře. Automaticky generovaný název složky a hlavního
souboru projektu bude shodný se zadaným názvem projektu (uživatel však
může zadat libovolnou cestu).

Potvrzením je vytvořena adresářová struktura a jednotlivé soubory projektu.
Dále je uživatel vyzván k zadání parametrů prvního okna projektu.
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Titulek okna je text zobrazený v záhlaví okna. Jméno okna je jedinečný
identifikátor okna v rámci projektu a nesmí obsahovat nepovolené znaky.
Pomocí jména lze s oknem pracovat například ve skriptech; jméno okna je
rovněž zobrazováno v editačních prvcích obsahujících vazbu na toto okno.
Název souboru, ve kterém je okno uloženo, je automaticky generován podle
jména okna; v případě potřeby jej však uživatel může změnit.
2.4.2

Parametry projektu

2.4.2.1 Správa stavových hlášení
Databáze hlášení

Databáze hlášení

Výběr, zda mají být vytvářeny archivní databáze,
nebo má být v aktivní databázi udržován seznam
posledních hlášení s nastaveným maximálním
počtem hlášení. Je-li ponecháno implicitní
nastavení – Provádět otočku (vytvářet archivní
databáze), lze správu archivních databází dále
konfigurovat.
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Výběr podmínky pro provedení otočky databáze
hlášení. Otočka může být prováděna po uplynutí
zvoleného intervalu, nebo na náběh binární
proměnné (v tomto případě parametr Nulovat bit
zajišťuje odmazávání řídícího bitu po provedení
otočky).

Mazat nejstarší archivní databáze
Funkce zajišťující odmazávání nejstarších databází
při dosažení nastaveného počtu (zabraňuje
zaplnění prostoru na úložném disku).
Omezit počet analyzovaných archivních databází
Pro urychlení některých operací lze omezit počet
databází, se kterými se tyto operace provádějí.
Zvuky
Přiřazení zvuků, které budou přehrány při vzniku, zániku a trvání stavového
hlášení. Zvukové soubory musí být umístěny v adresáři »Mmedia«.
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Implicitní zvuky

Přehrání vybraných zvukových souborů
formátu *.wav při vzniku či zániku hlášení.

ve

Zvuk při trvání hlášení

Výběr zvukového souboru ve formátu *.wav, který
má být v zadaném intervalu periodicky přehráván
po dobu trvání hlášení.

Zobrazení

Font textu hlášení

Definice písma, řezu, velikosti, stylu a barvy textu
hlášení.

Zobrazovat hlášení v dolním panelu
Zobrazení nového hlášení ve speciálním panelu
v dolní části obrazovky.
Automaticky skrývat panel
Automatické skrývání panelu po kvitaci hlášení.
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Ostatní parametry

Online tisk

UPOZORNĚNÍ

Po aktivování online tisku určitého typu hlášení
jsou tato hlášení v okamžiku vzniku vytisknuta na
tiskárně. Vzhledem k tomu, že je vždy tisknut
pouze jeden nebo několik řádků, je třeba použít
tiskárnu, která tento typ tisku umožňuje. Vhodná
je jehličková tiskárna, u ostatních typů je třeba se
vždy poradit s prodejcem.
Laserové tiskárny a běžné typy inkoustových tiskáren
nelze pro tento účel použít!

Umožnit dočasný zákaz hlášení
Uživatelé s příslušnými přístupovými právy mohou
dočasně zakázat či povolit hlášení. Tato možnost
je užitečná například v případě dlouhodobé
poruchy zařízení. Lze tak zabránit vzniku hlášení
poruchy po dobu opravy zařízení.
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Min. prodleva mezi totožnými hlášeními (ms)
Minimální časový interval v ms, který musí být
mezi dvěma stejnými hlášeními, aby bylo
vyhodnoceno každé zvlášť. Dojde-li například k
zániku a vzniku hlášení v intervalu kratším než je
zadaný interval, není vyhodnoceno hlášení nové,
ale stále trvá hlášení původní.
2.4.2.2 Runtime modul
Základní

Spuštění
Název počítače

Výběr typu runtime modulu (runtime, server,
runtime server) a zadání názvu počítače.
Počítač z projektu, podle jehož parametrů
(definovaných ve Správci struktury projektu)
se bude runtime modul spuštěný z vývojové
verze chovat. (Projekt je například tvořen
dispečinkem obsahujícím dva počítače. První
počítač (s názvem Počítač1) má připojeny
37
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podřízené stanice a vyčtená data ukládá do
databáze. Druhý počítač (Počítač2) je k
prvnímu připojen pomocí síťového propojení.
Při startu vizualizace s parametrem Počítač1
runtime modul spustí komunikační driver,
s jehož pomocí naváže komunikaci s
podřízenými stanicemi. Vyčtená data ukládá
do databáze. Při startu s parametrem
Počítač2 se bude runtime modul snažit
navázat síťové spojení s prvním počítačem.)
Ukončení

Definice přístupových práv vyžadovaných pro
ukončení běhu vizualizace v runtime režimu,
aktivace funkce automatického vypnutí runtime
modulu řízeného binární proměnnou.

Ukončení je řízeno proměnnou
Této funkce lze například využít při výpadku
elektrického proudu, kdy je počítač s vizualizací
napájen ze záložního zdroje. Při změně hodnoty
řídící proměnné je na obrazovce zobrazeno
informační hlášení o ukončení vizualizačního
systému a po uplynutí nastavené prodlevy v
minutách je projekt ukončen. Standardním
ukončením chodu vizualizace se předejde
eventuálnímu poškození dat.
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Vzhled

Podklad hlavního okna

Definice podkladu hlavního okna zobrazovaného
při startu vizualizace. Okno může být vyplněno
zvolenou barvou nebo gradientem (postupným
přechodem) dvou zvolených barev.

Zobrazení
Zobrazit startovací protokol
Zobrazení protokolu při startu vizualizace.
Protokol obsahuje podrobný výpis operací
prováděných při startu vizualizace – např.
načítání
seznamu
oken,
seznamu
proměnných, připojení ke komunikačním
driverům apod. Jsou zde zobrazeny i
výsledky provedených operací.
Zobrazovat standardní panel nástrojů
Zobrazení standardního horního panelu s tlačítky v runtime modulu. Uživatel si může vytvořit
vlastní panel s vlastními funkcemi a tlačítky.
39
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Jazyk
Výběr jazykové verze runtime modulu. Po startu jsou všechny nabídky
a ovládací prvky zobrazeny ve zvoleném jazyku.

40

Reliance 3 · design

Vizualizační projekt

2.4.2.3 Záznamy k oknům
V runtime režimu je možné ke každému oknu vizualizace provádět provozní
záznamy. Při aktivaci příslušného okna (u kterého je záznam proveden) je
nový záznam signalizován ve standardním panelu nástrojů změnou ikony.
Tato funkce je vhodná například u dispečinků s obsluhou se směnovým
provozem. Jednotliví dispečeři si tak mohou předávat informace formou
zápisu. Vyskytne-li se například v technologii porucha, lze provést zápis
o prácích provedených k jejímu odstranění v okně, ve kterém je daná
technologie zobrazena.

Povolit záznamy k oknům Vypnutí či zapnutí systému záznamů a definice
přístupových práv vyžadovaných pro mazání
záznamů.
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2.4.2.4 DDE sdílení
Runtime modul se chová jako DDE server (viz kapitola 2.6.3.3 DEFINICE PROMĚNNÉ).

Nahrazovat neplatnou hodnotu proměnné
V případě, že hodnota sdílené proměnné není
platná (např. z důvodu výpadku komunikace se
stanicí), bude místo ní klientovi poskytován
zadaný text.
Oddělovač prvků pole

Pokud bude sdílená proměnná typu pole, budou
jednotlivé prvky odděleny zvoleným oddělovačem.

2.4.2.5 WWW
Nastavení Reliance serveru (resp. Reliance runtime serveru) pro poskytování
technologických dat WWW klientům (Reliance J) připojených pomocí sítě
Internet/intranet.
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Spustit službu pro obsluhu WWW klientů po spuštění projektu
Po startu projektu v Reliance serveru nebo
Reliance runtime serveru bude spuštěna služba
pro obsluhu WWW klientů.
Číslo portu pro připojení WWW klientů k serveru
Číslo portu, na kterém má být služba spuštěna.
Služba poskytne každému klientovi zvláštní socket,
klient dále komunikuje pouze na tomto socketu.
Čísla
portů
klientských
socketů
jsou
inkrementována od hodnoty tohoto parametru.
Doporučujeme ponechat implicitní hodnotu
(parametr slouží pouze pro případ konfliktu
portů).
Timeout poskytnutí klientského socketu (s)
Pokud se nepodaří poskytnout port WWW
klientovi do zadané doby, bude spojení s klientem
ukončeno a služba připravena pro připojení
dalších klientů.
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Timeout nečinosti klientského socketu (s)
Pokud se k poskytnutému socketu klient nepřipojí
do zadané doby od poskytnutí socketu, nebo během této doby neproběhne na socketu žádná komunikace, bude socket uvolněn pro dalšího klienta.
2.4.2.6 Různé
Skripty

Spustit skript
po spuštění projektu

Zadání skriptu, který má být proveden ihned
po startu vizualizace. Tento skript bude
spuštěn jako první ze všech definovaných
skriptů.

Ladění skriptů
ukončit skript při chybě
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skript ukončen a bude vygenerováno interní
(systémové) hlášení.
DOPORUČENÍ

Doporučujeme tento parametr aktivovat pouze pro účely
ladění. Týká se pouze objektů Reliance (jako je např. R,
RSys, apod.), netýká se jiných objektů nebo
syntaktických chyb jazyka VBScript.

Funkce pro získání hodnoty proměnné
vracet i neplatnou hodnotu proměnné
Parametr určuje, zda mají funkce pro získání
hodnoty proměnné z vizualizace ve skriptech
vracet hodnotu proměnné i tehdy, jestliže není
platná. Pokud parametr není aktivní a hodnota proměnné není platná, je vrácena nepřiřazená, tj. prázdná hodnota (Unassigned).
Další informace viz nápověda ke skriptům (funkce jazyka VBScript
IsEmpty, funkce objektu Reliance R.GetVarValue a R.GetArrayValue).
Komponenty
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Nastavení odlišného zobrazení komponent s neplatnými vazbami na proměnné nebo s vazbami
na proměnné s neplatnou hodnotou. Neplatná
vazba (například vazba na proměnnou, která byla
později ve správci stanic vymazána) je indikována
červeným orámováním komponenty. Neplatná
hodnota (například hodnota proměnné, jež není
komunikačním driverem vyčítána) je indikována
žlutým orámováním komponenty.

Pravidla pro názvy
Definice znaku oddělujícího jednotlivé části úplného názvu objektu.
Například je-li ponechán implicitní oddělovač (tečka), je úplný název proměnné Teplota1 ze stanice Tecomat1 zobrazován jako Tecomat1.Teplota1.
Pokud je jako oddělovač zadán znak „_“, pak je úplný název dané
proměnné Tecomat1_Teplota1.
UPOZORNĚNÍ
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Ovladače

Ovladač pro stanice Tecomat/Tecoreg
Parametr určuje, jaký ovladač se má použít pro
komunikaci se stanicemi Tecomat/Tecoreg.
Geovap

Nativní ovladač Reliance Teco Driver vyvíjený
firmou Geovap (program Teco_Serv.exe).
Ovladač
má
dobře
propracovanou
diagnostiku
komunikace
se
stanicemi,
možnost nastavení parametrů komunikace,
zobrazení proměnných, jejich aktuálních
hodnot a kvality, možnost jejich simulace
apod.

Proteco

Nativní ovladač vyvíjený
(program Tc_Serv.exe).

firmou

Proteco
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Editor přístupových práv

V projektu Reliance je k dispozici 30 přístupových práv (implicitně
označených Oprávnění1 až Oprávnění30), které je možné přiřadit například
při parametrizování komponent či jiných objektů.
Mezi přístupovými právy není hierarchie – tzn. nezáleží na jejich pořadí
v seznamu (je-li například pro nastavení hodnoty proměnné pomocí
komponenty displej vyžadováno Oprávnění1 nebo Oprávnění2, uživatel s
přístupovým právem Oprávnění3 tuto operaci povolenu nemá).
Pro přehlednost lze jednotlivá přístupová práva přejmenovat.

Přejmenovat
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Vytvoření zástupce projektu

Po zvolení položky menu Projekt Vytvořit zástupce… se otevře dialog,
který slouží pro rychlé a jednoduché vytvoření zástupce otevřeného projektu
s možností výběru aplikace a počítače z projektu.
V příkazovém řádku zástupce budou následující parametry oddělené
mezerou: název a úplná cesta aplikace (Reliance.exe, Reli_rt.exe, Reli_rts.exe
nebo Reli_srv.exe), název a úplná cesta vizualizačního projektu a v případě
otevírání v runtime modulu i název počítače v projektu.

Aplikace

Výběr aplikace, která bude projekt otevírat.

Počítač, na kterém má být projekt spuštěn
Výběr počítače, na kterém bude v runtime modulu
projekt otevírán.
Jméno zástupce

Zadání názvu zástupce.

Umístění zástupce

Zadání cílové složky pro vytvoření zástupce
(implicitně
je
nastavena
plocha
uživatele
přihlášeného do Windows).

Komentář

Nepovinný popis zobrazený při umístění kurzoru
myši nad plochu zástupce.
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Opravení projektu

Po zvolení položky menu
Nástroje Opravit projekt… se otevře dialog
nástroje sloužícího ke kontrole a případné opravě projektových databází. Po
výběru projektu a stisknutí tlačítka Start jsou postupně zkontrolovány
všechny databáze.

Obnovit poškozené soubory
Pokud bude během kontroly nalezena poškozená
databáze, nástroj se pokusí databázi opravit.
Obnovit všechny soubory
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OKNO VIZUALIZAČNÍHO PROJEKTU

Vizualizační projekt vždy obsahuje minimálně jedno okno, které je
vytvořeno při založení nového projektu. Okno projektu je určeno pro
umístění ovládacích a signalizačních prvků z palety komponent. Spolu s
těmito prvky se okno stává nástrojem uživatele pro monitorování či řízení
technologických procesů.
2.5.1

Vytvoření okna

Při vytvoření nového okna projektu je uživatel vyzván k zadání titulku
a jména nového okna a k zadání názvu a úplné cesty souboru (*.scr), do
kterého bude nové okno uloženo.

Titulek okna

Zadání libovolného textu záhlaví okna (zobrazení
záhlaví okna je volitelné, viz kapitola 2.5.3 PARAMETRY OKNA).

Jméno okna

Jedinečný identifikátor okna v rámci projektu.
Nesmí obsahovat nepovolené znaky. Pomocí
jména lze s oknem pracovat například ve
skriptech; jméno okna je rovněž zobrazováno v
editačních prvcích obsahujících vazbu na toto
okno.

Soubor

Zadání názvu a umístění souboru, ve kterém je
okno uloženo. Název souboru je automaticky
generován podle jména okna; v případě potřeby
jej však uživatel může změnit.
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Duplikace okna

Duplikace okna je vytvoření kopie aktivního okna.
Při duplikaci okna lze provézt tzv. nahrazení vazeb. Vazby na proměnné
jsou nahrazeny vazbami na proměnné stejného názvu, ale z jiné stanice.
Tato funkce výrazně urychluje a zjednodušuje práci na projektech s více
shodnými vizualizačními okny, z nichž každé zobrazuje technologická data z
jiné stanice.

2.5.3

Parametry okna

Dialog pro editaci parametrů okna lze vyvolat dvojitým kliknutím levého
tlačítka myši na plochu okna, nebo zvolením položky
Parametry okna
buď z lokálního menu (vyvolaného kliknutím pravého tlačítka myši na
plochu okna) nebo z hlavního menu Okno.
POZNÁMKA
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Základní

Titulek

Text zobrazovaný v záhlaví (titulkovém pruhu) okna.

Jméno

Jedinečný identifikátor okna v rámci projektu. Nesmí obsahovat nepovolené znaky.

Komentář

Nepovinný podrobnější popis okna.

Typ okna
Dialogové okno má na rozdíl od standardního okna vždy zobrazen titulkový
pruh a má pevnou velikost. Standardní okno má tyto parametry volitelné.
Lišta (horní, dolní, levá nebo pravá) je speciální typ okna zobrazovaný vždy
u zvoleného okraje obrazovky, zarovnaný k přilehlým okrajům obrazovky
nebo jiné liště. Charakteristickou vlastností lišty je její zobrazení vždy
v popředí. Lišta může být překryta pouze oknem ve výhradním režimu,
nebo jinou lištou; ostatní okna jsou vždy zobrazena v pozadí.
Parametry
Zobrazovat titulkový pruh Zobrazení titulkového pruhu okna (záhlaví
s titulkem).
Dynamické načítání

U každého okna lze určit způsob načtení do
paměti počítače. Při dynamickém načítání je
okno načteno do paměti při požadavku na
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jeho otevření a po uzavření okna je obsazená
paměť uvolněna. V opačném případě je okno
do paměti načteno již při startu vizualizace
a paměť je uvolněna až při ukončení chodu
vizualizace. Výhodou dynamického načítání
je rychlejší start vizualizace a menší nároky
na paměť, nevýhodou pak pomalejší otevření
okna (dynamické načítání oken je tedy
vhodné u větších projektů, obsahují-li okna
větší množství komponent a obrázků, nebo
jsou-li společně s vizualizací používány i jiné
aplikace).
Povolit změnu velikosti

Možnost měnit velikost okna v runtime
režimu. (Je vhodné zvážit, zda je tato
možnost žádoucí – zmenšením okna může
dojít ke skrytí komponent nacházejících se
mimo zobrazovanou plochu okna).

Vždy nahoře

Tento parametr zajišťuje zobrazení daného
okna v popředí před ostatními otevřenými
okny – mimo oken se stejnou vlastností a lišt.

Výhradní režim

Je-li okno zobrazováno ve výhradním režimu
(modálně), není uživateli povoleno přepnutí
do jiného okna nebo provádění dalších
operací ve vizualizaci, dokud není okno
uzavřeno. (Této vlastnosti lze využít
například pro kontrolu zadaných hodnot v
ovládacích prvcích umístěných v okně.
Spouští-li se při deaktivaci okna skript
kontrolující správnost zadaných hodnot, nelze
pokračovat v další činnosti, aniž by kontrola
byla provedena.)

Zobrazit
Nastavení stylu zobrazení okna na obrazovce v runtime režimu.
Maximalizovaně
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Uprostřed

Okno je umístěno na střed obrazovky bez
změny velikosti.

Jako při návrhu

Pozice a velikost okna jsou stejné jako při
zobrazení ve vývojovém prostředí.

V zadané poloze

Pozice
okna
je
určena
zadanými
souřadnicemi levého horního okraje okna.

Podklad

Barva podkladu

Zadání podkladové barvy okna.

Mřížka

Zobrazení mřížky a zarovnávání komponent na
mřížku. Po aktivaci této funkce bude každá nově
vkládaná komponenta zarovnána na mřížku (pro
zarovnání stávajících komponent je nutné použít
příkaz
Zarovnat na mřížku z jejich lokálního
menu nebo z hlavního menu
Editace). Při
změně umístění nebo velikosti tažením myší se
budou komponenty posouvat, resp. se budou
měnit jejich rozměry, o vzdálenost odpovídající
rozteči mřížky.
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Na podkladové ploše okna lze zobrazit libovolný
obrázek, např. statické schéma technologie nebo
fotografii.

Dlaždice

Je-li obrázek menší než okno, je vykreslen
dlaždicově tak, aby pokryl celou plochu okna.

Uprostřed

Obrázek
je
centrován
vertikálně
a
horizontálně tak, aby byl vykreslen uprostřed
okna.

Zadaná poloha

Souřadnice X a Y udávají polohu levého
horního rohu obrázku.

Velikost okna dle obrázku Velikost okna je přizpůsobena
podkladového obrázku.

velikosti

Vlastnosti

Přístup do okna

Zadání přístupových
přístup do okna.

Rozměry

Základní parametry určující polohu okna na
obrazovce a jeho velikost.

Zobrazit krátkou nápovědu
56
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Při umístění kurzoru myši nad plochu okna bude
zobrazena krátká nápověda.
Zamknuté

Uzamčení všech komponent umístěných na ploše
okna proti změně polohy a rozměrů tažením myší.

Události okna
Definice skriptů, které mají být provedeny při načtení, aktivaci či deaktivaci
okna.
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Události myši
Definice skriptů, které mají být provedeny při jednoduchém a dvojitém
kliknutí tlačítka myši na plochu okna.
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2.5.4

Okno vizualizačního projektu

Návrh okna

Zvolením položky
Nové okno z hlavního menu
Soubor, z lokálního
menu Správce oken, nebo stisknutím tlačítka Nové okno ve Správci oken
vytvoříme nové okno. Po vytvoření se nové okno stává aktivním, je
zobrazeno v popředí před ostatními otevřenými okny a je prázdné. Prvním
krokem by mělo být nastavení parametrů okna: určení typu okna, způsobu
zobrazení okna, nastavení velikosti okna apod. Před vlastním návrhem je
vhodné použít funkce mřížky.
Paleta komponent
Správce objektů

Správce oken

Správce hladin
Projektové okno

Při návrhu okna jsou jednotlivé prvky z palety komponent vkládány na
plochu okna. Pokud má být okno zaplněno větším počtem komponent, které
se navíc mohou překrývat, je vhodné využít systému hladin. Každé okno má
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k dispozici 16 hladin, do kterých lze komponenty vkládat. Hladinu je možné
podle potřeby skrýt (ve vývojovém prostředí budou všechny prvky umístěné
v této hladině skryty), nebo uzamknout (všechny prvky v této hladině budou
uzamčeny proti změně polohy a rozměrů).
Komponentu zvolenou v paletě kliknutím levého tlačítka myši lze vložit do
okna buď s implicitní velikostí (kliknutím na plochu okna), nebo určit
velikost komponenty tažením na ploše okna (před uvolněním tlačítka myši).

☺ TIP

Pro usnadnění vkládání více komponent stejného typu lze při
výběru stisknout klávesu Shift. Režim vkládání není po umístění
komponenty zrušen a při každém dalším kliknutí na plochu okna
je vložena nová komponenta. Režim vkládání je automaticky
zrušen aktivací režimu označování.

Pro změnu polohy či velikosti komponent nebo skupiny komponent lze
využít kromě úprav myší a přímého zadání hodnot také editační funkce –
např. centrování, zarovnání, změnu pořadí, změnu výšky a šířky,
transformace apod. Funkce Zpět a Vpřed umožňují zrušení nebo opětovné
provedení až 100 (podle nastavení) posledních editačních kroků.
Posledním krokem při návrhu okna je parametrizace vložených komponent,
neboli nastavení jejich vzhledu, chování a vazeb na jiné komponenty. Editor
parametrů komponenty lze vyvolat dvojitým kliknutím levého tlačítka myši
na plochu komponenty, nebo z lokálního menu (vyvolaného kliknutím
pravého tlačítka na plochu komponenty). Parametry jednotlivých komponent
se liší podle typu a jsou podrobně popsány v kapitole 2.9 KOMPONENTY.

☺ TIP
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Nastavení parametrů více komponent najednou lze provést po
označení daných komponent ve Správci objektů.
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2.6

Správci

SPRÁVCI

Slouží pro tvorbu a správu objektů, které jsou součástí vizualizačního
projektu. Jsou to zejména okna a komponenty, dále počítače, stanice,
databáze, grafy, tabulkové a tiskové sestavy, receptury a další. Ve správcích
se definují také vzájemné vazby mezi jednotlivými objekty.
Společným znakem správců je jejich vzhled a způsob ovládání. Výjimku
tvoří Správce objektů, Správce oken, Správce hladin, Informační okno
a Správce obrázků. Části okna většiny správců ilustruje obrázek.
Panel nástrojů
Stromová struktura objektů

Parametry vybraného objektu

Seznam podřízených objektů vybraného objektu

Panel nástrojů
Některá tlačítka jsou pro všechny správce společná, jiná se mohou vzhledem
i funkcí lišit podle typu správce. Popis základních funkcí viz kapitola 2.6.1
POPIS ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ MENU.
61

Správci

Reliance 3 · design

Strom objektů
Seznam objektů zobrazený formou stromu tak, aby byla patrná podřízenost
jednotlivých objektů.
Seznam podřízených objektů
Zobrazení objektů podřízených objektu vybranému ve stromu; je možné zde
označit více objektů najednou (změna parametrů je pak aplikována na
všechny označené objekty).
Parametry objektu
Parametry objektu vybraného ve stromu, resp. v seznamu podřízených
objektů. Parametry lze podle potřeby editovat. Provedené změny jsou
signalizovány změnou barvy editačního prvku na žlutou. Tento stav je také
signalizován červeným vykřičníkem zobrazeným u editovaného objektu ve
stromu. Při výběru jiného objektu je provedena kontrola a přiřazení
nových hodnot – červený vykřičník se potom změní na modrý (v tuto
chvíli jsou editované parametry přiřazeny objektu, provedené změny však
nejsou dosud uloženy do příslušných databází). Změny lze uložit příkazem
Uložit změny (Ctrl+S).
2.6.1

Popis základních funkcí menu

Nová složka (Alt+Ins) Vytvoření nové složky objektů.
Nový objekt (Ins)

Vytvoření nového objektu.

Zrušit změny (Ctrl+Z) Zrušení všech provedených změn.
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Kopírovat (Ctrl+C)

Zkopírování označených objektů do schránky.

Vyjmout (Ctrl+X)

Přesunutí označených objektů do schránky.

Vložit (Ctrl+V)

Vložení objektů uložených ve schránce.

Duplikovat (Ctrl+D)

Duplikování označených objektů.

Vymazat (Del)

Vymazání označených objektů.

Zobrazit

Typ zobrazení objektů – může být zobrazen
seznam obsahující pouze názvy, nebo detailní
seznam obsahující i další parametry objektů (např.
typ a adresa u proměnné apod.).

Reliance 3 · design

Správci

Abecedně seřadit objekty
Abecední
seřazení
objektů
bezprostředně
podřízených objektu vybranému ve stromu.
O úroveň výš

Přechod z označené úrovně o jednu úroveň výš.
Například z úrovně složky proměnných se lze
přesunout do úrovně stanic apod.

Najít objekt (Ctrl+F)

Dialog pro hledání objektu podle názvu. Hledání
lze urychlit upřesněním typu hledaného objektu,
nebo upřesněním místa, kde má být objekt hledán.
Dále je možné určit, zda má být hledán pouze
celý řetězec, a zda mají být rozlišována velká a
malá písmena. Nalezené objekty jsou zobrazeny
v samostatném okně; dvojitým kliknutím na
nalezený objekt lze tento objekt zvolit (označit) v
příslušném správci.

Možnosti

Lze aktivovat Abecední řazení objektů ve stromu
a nastavit parametry pro Nahrazení vazeb při duplikaci objektů (databází, grafů, plovoucích grafů, tabulkových nebo tiskových sestav a receptur) ve správci.

Nahrazovat vazby při duplikaci objektu
Nahrazování vazeb položek/řad na proměnné
resp. databázové položky při duplikaci objektu
na základě shodnosti názvu proměnné resp.
databázové položky ve zdrojové a cílové stanici/databázi. Nahrazení se provede jen tehdy,
jestliže je parametr aktivní, původně přiřazená
proměnná resp. databázová položka přísluší ke
zdrojové stanici/databázi a v cílové stanici/databázi existuje proměnná resp. databázová
položka se stejným názvem.
Zrušit původní vazbu, jestliže v cílové stanici
neexistuje stejnojmenná proměnná/položka
Zrušení původní vazby položky/řady na proměnnou resp. databázovou položku, pokud
v cílové stanici/databázi neexistuje proměnná
resp. databázová položka se stejným názvem
jako původně přiřazená proměnná resp. databázová položka.
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Správce struktury projektu

Nástroj pro správu struktury celého vizualizačního projektu – tzn. definice
dispečinků, počítačů, uživatelů, připojení stanic a dalších objektů (předem
vytvořených v jednotlivých správcích) k počítačům a způsob vyčítání stanic.
Projekt je vždy tvořen minimálně jedním dispečinkem. Dispečink obsahuje
minimálně jeden počítač a libovolný počet uživatelů. K počítači mohou být
připojeny stanice, databáze, grafy, tabulkové a tiskové sestavy, receptury
a tiskárny. V rámci počítače definujeme také síťová propojení s jinými
počítači. Pro snazší pochopení architektury systému vizualizace jsou na
konci této kapitoly uvedeny příklady projektů.
2.6.2.1 Definice dispečinků
Dispečink je samostatný celek představující oddělenou lokalitu, v níž je
umístěn jeden nebo více počítačů určených pro provoz vizualizačního projektu v runtime režimu. V rámci dispečinku se definují počítače a uživatelé.

Název
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Jedinečný identifikátor dispečinku v rámci projektu. Nesmí obsahovat nepovolené znaky.
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Komentář

Nepovinný podrobnější popis dispečinku.

2.6.2.2 Definice počítače
Počítač je objekt, který svým nastavením, podřízenými objekty a způsobem
jejich připojení definuje chování vizualizace spuštěné na tomto počítači.
Identifikace

Název počítače

Jedinečný identifikátor počítače v rámci projektu.
Nesmí obsahovat nepovolené znaky.

Systémové jméno

Jméno počítače v rámci počítačové sítě.

IP Adresa

IP adresa počítače v rámci počítačové sítě.

DOPORUČENÍ

Doporučujeme používat pevně přidělené IP adresy
(systémové jméno i IP adresa identifikují počítač v rámci
počítačové sítě; pokud jsou zadány obě tyto položky,
bere se v úvahu IP adresa).
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Okno po startu

Okno, které se na počítači zobrazí po startu vizualizace.

Komentář

Nepovinný podrobnější popis počítače.

Konfigurace

Konfigurace sestavy

☺ TIP
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Pole pro popis HW konfigurace počítače.

Je vhodné zde zaznamenat sériová čísla komponent pro případné
pozdější reklamace u dodavatele.
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Parametry

2 Monitory

Nastavení chování projektu
dvoumonitorovém systému.

při

provozu

na

Databáze hlášení
Hlavní adresář

Zadání cesty pro ukládání databází hlášení.

Záložní adresář

Zadání cesty pro ukládání databází hlášení,
která je použita v případě, že databáze
hlášení nelze ukládat do hlavního adresáře.

PC provádí otočku databáze hlášení
Určení zda daný počítač provádí otočku
databáze hlášení – v případě, že je databáze
hlášení sdílena více počítači, měl by otočku
provádět pouze jeden počítač.
Nepoužívaná okna

Seznam oken projektu, která na daném počítači
nemají být dostupná.
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Přihlášení uživatele

Zvuky

Nastavení zvuků přehrávaných při přihlášení
a odhlášení uživatele (definice zvukových souborů
ve formátu *.wav).

Přihlášení pomocí HW čtečky kódu
Přihlašování
zařízení.

uživatele

pomocí

externího

HW

Přihlášení pomocí snímače otisků prstů
Přihlašování uživatele pomocí externího HW zařízení Biologon pro snímání otisku prstů.
Omezení
Systémová omezení, která se použijí v případě, kdy k vizualizaci není
přihlášen žádný uživatel.
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Zakázat nabídku "START"
Zákaz vyvolání nabídky Start.
Skrýt lištu s tlačítkem "START"
Zákaz zobrazení hlavního panelu Windows s nabídkou Start.
Skrýt ikony na ploše

Zákaz zobrazení ikon na pracovní ploše Windows.

Zakázat minimalizaci runtime modulu
Zákaz minimalizace hlavního okna runtime modulu
na lištu.
Zakázat posun runtime po obrazovce
Zákaz pohybovat hlavním oknem runtime modulu.
Zakázat tisk hlášení, grafů, protokolů…
Zákaz tisku hlášení, grafů a sestav v runtime modulu.
Zakázat editaci grafů

Zákaz editace grafů ve Správci grafů v runtime
modulu.
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Zakázat editaci tabulkových sestav
Zákaz editace tabulkových sestav ve Správci
tabulkových sestav v runtime modulu.
SMTP
Nastavení parametrů pro odesílání zpráv elektronické pošty ze skriptů.

SMTP server (název nebo adresa)
Název nebo IP adresa poštovního serveru.
Číslo portu

Port serveru pro odesílání poštovních zpráv.

Timeout připojení (ms)

Timeout připojení k poštovnímu serveru.

Adresa odesílatele

E-mailová adresa odesílatele poštovních zpráv.

Jméno odesílatele

Jméno odesílatele poštovních zpráv.

ID uživatele

Identifikační řetězec uživatele.

70

Reliance 3 · design

Správci

GSM
Nastavení parametrů pro odesílání a zpracování přijatých SMS zpráv z GSM
zařízení pomocí skriptů.

Spustit ovladač pro GSM Po startu vizualizace v runtime modulu bude na
počítači spuštěn ovladač pro vybrané GSM zařízení.
Typ GSM zařízení

Výběr z podporovaných typů GSM zařízení.

Parametry komunikace

Konfigurace připojení GSM zařízení k počítači pomocí rozhraní RS232 (číslo sériového
portu, rychlost komunikace v Baudech, počet
datových bitů a stop-bitů, parita).

Číslo servisního centra SMS
Telefonní číslo servisního centra pro odesílání
SMS (je závislé na providerovi – Paegas,
Eurotel apod.).
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Spustit skript při přijetí SMS
Skript, který bude spuštěn při přijetí jakékoliv
SMS GSM zařízením.
Další informace viz nápověda ke skriptům. Odesílání a příjem SMS pomocí
Reliance je demonstrováno v příkladu na instalačním CD.
WWW
Nastavení parametrů distribuce aktuálních dat pro applet Reliance J
prostřednictvím MEM souborů (applet může získávat aktuální data buď
TCP/IP protokolem po síti od runtime serveru nebo serveru, nebo z MEM
souboru; více informací viz kapitola 3. ŠÍŘENÍ TECHNOLOGICKÝCH DAT V SÍTI
INTERNET/INTRANET).

Ukládat data pro applet Reliance J
Ukládání aktuálních dat pro applet Reliance J
počítačem.
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Adresář pro ukládání souborů WEB.MEM a SYS.MEM
Zadání cesty pro ukládání souborů aktuálních
dat pro applet Reliance J.
Interval ukládání (s)

Interval ukládání aktuálních dat v sekundách.

Postmort
Umožňuje zpětně zobrazovat chod vizualizovaného systému a povely
dispečerů v libovolném čase.
Je-li funkce Postmort aktivována, systém Reliance zaznamenává do
speciálních datových souborů informace o změnách technologických veličin
procesu v reálném čase. V runtime modulu je pak možné kdykoliv přejít
z online režimu do režimu Postmort, kde si uživatel zvolí datum a čas,
odkdy chce začít s přehráváním, a rychlost přehrávání. Stiskem tlačítka
Spustit přehrávání se zahájí přehrávání Postmortu nastavenou rychlostí.
Tak lze zpětně dohledat, kde udělal dispečer chybu, nebo kdy došlo
k poruše technologie a proč. Postmort lze také velmi jednoduše využít
k tvorbě „živých demoverzí“!
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Zaznamenávat postmort Aktivace ukládání záznamu.
Max. délka záznamu (počet dní)
Nastavení maximální délky záznamu.
Adresář

Zadání cesty pro ukládání a načítání dat Postmortu.

Aktualizace
U projektů s více počítači zapojenými v síti je vyžadováno, aby verze
projektů na jednotlivých počítačích byly shodné. Runtime modul umožňuje
automaticky aktualizovat svůj projekt ze zadaného adresáře. Při aktualizaci
jsou kopírovány pouze změněné soubory.

Automaticky aktualizovat projekt
Parametr určuje, zda má být projekt na tomto
počítači před spuštěním aktualizován.
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Aby mohl být projekt aktualizován, musí být na počítač
nejméně jednou zkopírován. Dále již bude aktualizován
automaticky při každém spuštění.

Umístění zdrojového projektu
Zadání cesty k adresáři zdrojového projektu.
Cesta může být definována jako kombinace
počítače z projektu a názvu sdíleného
adresáře na tomto počítači nebo jako úplná
cesta.
POZNÁMKA

V prvém případě je nutné, aby u zvoleného počítače byla
zadána IP adresa nebo systémové jméno.

Adresáře, které se mají aktualizovat
Seznam adresářů projektu, které budou při
spuštění projektu aktualizovány.

☺ TIP

Aktualizaci projektu je vhodné používat v kombinaci s programem
Reliance Remote Control Center, který umožňuje dálkové ovládání
runtime modulů.
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2.6.2.3 Definice uživatele
Parametry

Jméno

Jméno uživatele, jedinečné v rámci dispečinku;
malá a velká písmena se nerozlišují.

Heslo

Přístupové heslo vyžadované při přihlašování
uživatele; malá a velká písmena se rozlišují.

Potvrzení hesla

Opětovné zadání hesla pro kontrolu správnosti.

HW kód

Kód pro případ přihlašování se pomocí HW
snímače kódu. Nepoužívá-li se HW snímač kódu,
není třeba tento parametr zadávat.

Aktivní uživatel

Dočasné zakázání či povolení přístupu uživatele
do systému.

Zaznamenat připojení

Uložení informace o přihlášení uživatele do
databáze systémových hlášení.

Zaznamenat odpojení

Uložení informace o odhlášení
databáze systémových hlášení
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Správce uživatelů

Oprávnění uživatele přidávat do systému či
odebírat ze systému jiné uživatele a měnit
přístupová práva uživatelů.

Komentář

Nepovinný podrobnější popis uživatele.

Oprávnění
Definice množiny přístupových práv uživatele (viz kapitola 2.4.3 EDITOR
Je-li například v displeji pro povolení zadání hodnoty
proměnné vyžadováno Oprávnění7, je tato operace povolena pouze
uživateli, který tímto přístupovým právem disponuje.

PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV).

Servisní oprávnění

Uživatele s tímto oprávněním lze definovat pouze
ve vývojovém prostředí. Ve Správci uživatelů v runtime modulu jej může smazat nebo upravit jeho
vlastnosti pouze uživatel se stejným oprávněním.

Označit vše

Aktivace všech oprávnění.

Seznam oprávnění

Otevření Editoru přístupových práv.
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Bezpečnostní omezení
Systémová omezení uživatele, která se aplikují při přihlášení; po odhlášení
platí opět implicitní omezení (viz kapitola 2.6.2.2 DEFINICE POČÍTAČE).

Zakázat nabídku "START"
Zákaz vyvolání nabídky Start.
Skrýt lištu s tlačítkem "START"
Zákaz zobrazení hlavního panelu Windows s nabídkou Start.
Skrýt ikony na ploše

Zákaz zobrazení ikon na pracovní ploše Windows.

Zakázat minimalizaci runtime modulu
Zákaz minimalizace hlavního okna runtime modulu
na lištu.
Zakázat posun runtime po obrazovce
Zákaz pohybovat hlavním oknem runtime modulu.
Zakázat tisk hlášení, grafů, protokolů…
Zákaz tisku hlášení, grafů a sestav v runtime modulu.
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Zakázat editaci grafů

Správci

Zákaz editace grafů ve Správci grafů v runtime
modulu.

Zakázat editaci tabulkových sestav
Zákaz editace tabulkových sestav ve Správci
tabulkových sestav v runtime modulu.
2.6.2.4 Připojení stanice
Základní

Připojení povoleno

Povolení připojení stanice; pokud je tento parametr neaktivní, vizualizace v runtime režimu se
bude chovat, jako by stanice nebyla připojena
(slouží pro dočasné odpojení stanice např. z důvodu ladění). Runtime modul bude tuto stanici
i její podřízené objekty (proměnné, komunikační
zóny a stavová hlášení) ignorovat a nebude ji
načítat při startu projektu.

Komentář

Nepovinný podrobnější popis připojení stanice.
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Připojení

Přímé

Spojení se stanicí je zajištěno prostřednictvím
komunikačního driveru.

MEM soubor

Aktuální data ze stanice jsou získávána z MEM
souboru, který je aktualizován jiným počítačem.
MEM soubor obsahuje binární obraz paměti
stanice.

Základní
Nastavení parametrů připojení je individuální podle typu stanice;
parametry připojení vybraných stanic jsou popsány na konci této
kapitoly.
Online
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Povolení komunikace se stanicí. Jedná se
o parametr pro připojení stanic, jejichž
ovladače podporují offline režim (v offline
režimu ovladač s touto stanicí nenavazuje
spojení).
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Ovladač

Připojit se k ovladači
Lokálně

Komunikační driver je startován na
stejném počítači jako runtime modul.

Na jiném počítači

Komunikační driver je startován na
jiném počítači pomocí služby DCOM
RPC. Na vzdáleném počítači musí být
nainstalován driver a nakonfigurována
služba DCOM pro daný typ driveru.
Důležité je také nastavení přístupových
práv uživatele ve Windows (viz příloha
KONFIGURACE SLUŽBY DCOM).
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Události

Spustit skript při události

☺ TIP

Navázání spojení

Spuštění vybraného skriptu po prvním
navázání spojení se stanicí.

Porucha spojení

Spuštění vybraného skriptu při přerušení
spojení se stanicí.

Obnovení spojení

Spuštění vybraného skriptu při obnovení
přerušeného spojení se stanicí.

V těchto skriptech je možné provést speciální akce při poruše
resp. obnovení komunikace – například nastavení příznaku do
systémové proměnné a následné zobrazení informace ve
vizualizaci.

Nezapisovat poruchy a obnovení spojení
Zákaz zápisu poruch a obnovení komunikace
se stanicí do databáze systémových hlášení.
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Nezobrazovat poruchy a obnovení spojení
Zákaz zobrazení poruch
komunikace se stanicí.

a

obnovení

MEM soubor
Data mezi runtime moduly, resp. runtime moduly a klienty Reliance J se
většinou předávají protokolem TCP/IP. Alternativním způsobem přenosu dat
je využití tzv. MEM souborů, do kterých může runtime modul na zdrojovém
počítači ukládat binární obraz paměti stanice. Z MEM souborů mohou data
vyčítat jiné runtime moduly, klienti Reliance J nebo externí systémy na
klientských počítačích. Tento způsob přenosu dat neumožňuje přenos
stavových hlášení a povelování z klientského počítače.

Ukládat data do MEM souboru
Distribuce aktuálních dat ze stanice pro jiné
runtime moduly či Reliance servery pravidelným
ukládáním do MEM souboru.
Název souboru

Zadání cesty a názvu datového souboru.
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Interval ukládání (s)

Interval aktualizace dat v MEM souboru.

Offset v souboru

Offset v MEM souboru, se kterým jsou
uložena data stanice. Aby mohla být do
jednoho souboru uložena data z více stanic,
musí být obrazy dat v souboru posunuty o
offset, který je závislý na offsetu a množství
dat předchozí uložené stanice.

UPOZORNĚNÍ

Pokud by dvě stanice měly stejný offset, budou se jejich
data v souboru navzájem přepisovat.

MEM soubor pro applet Reliance J
Offset v souboru

UPOZORNĚNÍ
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Offset v MEM souboru, se kterým jsou
uložena data stanice pro applet Reliance J.
Aby mohla být do jednoho souboru uložena
data z více stanic, musí být obrazy dat v
souboru posunuty o offset, který je závislý na
offsetu a množství dat předchozí uložené
stanice.

Pokud by dvě stanice měly stejný offset, budou se jejich
data v souboru navzájem přepisovat.
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Připojení stanic Tecomat a Tecoreg
Základní

COM Port

Zadání čísla sériového komunikačního
počítače, ke kterému je stanice připojena.

Parita

Nastavení zabezpečení komunikace pomocí parity.

UPOZORNĚNÍ

Kanál

portu

U stanic Teco je implicitně nastavena sudá parita.
U telefonického připojení je nutné sjednotit paritu
s nastavením parity u použitého modemu.
Výběr komunikačního kanálu stanice, ke kterému
je vizualizace připojena.

Timeout komunikace (ms) Nastavení časové prodlevy mezi dotazem a
odpovědí při komunikaci. Neodpoví-li stanice na
dotaz vyslaný komunikačním driverem ve
stanoveném čase, je vyhodnocena chybná
komunikace (Err-timeout) a dotaz na stanici je
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opakován. Neodpoví-li stanice ve stanoveném čase
3×, je vyhodnocena porucha komunikace se
stanicí.
DOPORUČENÍ

Poruchy komunikace zpomalují vyčítání dat a odezvy na
provedené povely. Je-li například některá stanice vypnutá
ze servisních či jiných důvodů na delší dobu, doporučujeme dočasně deaktivovat online spojení s touto stanicí.

Rychlost komunikace
UPOZORNĚNÍ

Nastavení komunikační rychlosti v baudech.

Nastavení komunikační rychlosti by mělo vycházet
z použitého přenosového média a mělo by odpovídat
kvalitě spojení – čím lepší spojení, tím vyšší může být
komunikační rychlost.

Typ sériové komunikace Výběr typu sériové komunikace (rozhraní RS232
resp. RS485/422).
Telefonické připojení

Telefonické připojení
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Spojení se stanicí se uskutečňuje pomocí modemu.

Telefonní číslo

Zadání telefonního čísla stanice; pokud je
aktivní parametr Dynamické, je telefonní
číslo definováno hodnotou zvolené proměnné
typu řetězec.

Po vyčtení dat zavěsit

Automatické ukončení telefonického spojení
po vyčtení všech dat.
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Řízení

Vazba na řídící bitovou proměnnou telefonického připojení.

Status

Vazba na proměnnou obsahující stav telefonického připojení.

Synchronizace času

Pravidelná synchronizace času
Synchronizace systémového času podřízené stanice
s časem počítače, prováděná denně v určenou dobu.
Synchronizace času řízená proměnnou
Synchronizace systémového času podřízené
stanice s časem počítače, prováděná na náběžnou
hranu binární proměnné. Aktivace parametru
Nulovat bit zajistí zapsání logické nuly do bitové
proměnné po provedení synchronizace času.
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Připojení stanice Allen Bradley
Základní

Adaptér

88

Zadání čísla adaptéru. Adaptér určuje způsob
komunikace se stanicemi připojenými k tomuto
adaptéru.
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Připojení stanice Modbus
Základní

COM Port

Zadání čísla sériového komunikačního
počítače, ke kterému je stanice připojena.

Parita

Nastavení zabezpečení komunikace pomocí parity.

UPOZORNĚNÍ

portu

U stanic Teco je implicitně nastavena sudá parita.
U telefonického připojení je nutné sjednotit paritu
s nastavením parity u použitého modemu.

Timeout komunikace (ms) Nastavení časové prodlevy mezi dotazem a
odpovědí při komunikaci. Neodpoví-li stanice na
dotaz vyslaný komunikačním driverem ve
stanoveném čase, je vyhodnocena chybná
komunikace (Err-timeout) a dotaz na stanici je
opakován. Neodpoví-li stanice ve stanoveném čase
3×, je vyhodnocena porucha komunikace se
stanicí.
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Poruchy komunikace zpomalují vyčítání dat a odezvy na
provedené povely. Je-li například některá stanice vypnutá
ze servisních či jiných důvodů na delší dobu,
doporučujeme dočasně deaktivovat online spojení s touto
stanicí.

Rychlost komunikace
UPOZORNĚNÍ

Nastavení komunikační rychlosti by mělo vycházet
z použitého přenosového média a mělo by odpovídat
kvalitě spojení – čím lepší spojení, tím vyšší může být
komunikační rychlost.

Komunikační protokol
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Nastavení komunikační rychlosti v baudech.

Výběr typu rámce komunikační zprávy (v současné době je k dispozici pouze formát RTU).
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2.6.2.5 Připojení databáze

Počítač ukládá do databáze
Data jsou do databáze ukládána tímto počítačem.
UPOZORNĚNÍ

Tento parametr by měl být aktivní jen u počítače, který
se stanicí přímo komunikuje. Počítače, které potřebují
data pouze zobrazovat, by měly mít parametr neaktivní,
aby nedocházelo k vícenásobnému ukládání totožných
záznamů do databáze.

Hlavní adresář

Zadání cesty pro ukládání databáze.

Záložní adresář

Zadání cesty pro ukládání databáze, která je
použita v případě, že databázi nelze ukládat do
hlavního adresáře.
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2.6.2.6 Připojení tiskárny pro online tisk hlášení

Název

Název tiskárny v rámci OS Windows.

Online tisk hlášení

Po aktivování online tisku určitého typu hlášení
jsou tato hlášení v okamžiku vzniku vytisknuta
na tiskárně. Výběr je podmíněn globálním
nastavením (viz kapitola 2.4.2 PARAMETRY
PROJEKTU). Vzhledem k tomu, že je vždy tisknut
pouze jeden nebo několik řádků, je třeba použít
tiskárnu, která tento typ tisku umožňuje. Vhodná
je jehličková tiskárna, u ostatních typů je třeba
se vždy poradit s prodejcem.

UPOZORNĚNÍ
Komentář
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Laserové tiskárny a běžné typy inkoustových tiskáren
nelze pro tento účel použít!
Nepovinný podrobnější popis tiskárny.
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2.6.2.7 Definice skupiny síťových propojení
Vytvořením síťového propojení lze zajistit přenos dat mezi počítači
prostřednictvím protokolu TCP/IP, tj. posílání dat a stavových hlášení ze
zdrojového počítače na klientský počítač (zdrojový počítač má k dispozici
data stanice – např. prostřednictvím přímého připojení pomocí RS 232/485
nebo jiného síťového propojení; klientský počítač je ten, na který mají být
data přenášena). Přenos dat prostřednictvím protokolu TCP/IP není na
rozdíl od použití MEM souborů (viz kapitola 2.6.2.4 PŘIPOJENÍ STANICE)
funkčně omezen a navíc umožňuje zajistit zálohování komunikačních cest
(redundanci).
Pro každé propojení mezi dvěma počítači se ve Správci struktury projektu
definuje skupina síťových propojení. V ní je potom možné definovat jedno
nebo více jednotlivých propojení. Pořadí těchto propojení určuje jejich
prioritu (nejvyšší prioritu má první propojení). Pokud dojde k přerušení
komunikace (porucha sítě, výpadek zdrojového PC apod.), runtime modul na
klientském počítači se pokusí automaticky navázat redundantní spojení
s nižší prioritou, a přitom ve zvoleném intervalu neustále testuje přerušené
spojení. Jakmile je toto spojení opět dostupné, runtime modul na klientském
počítači ukončí spojení s nižší prioritou (záložní) a přejde zpět k původnímu
spojení (tzn. že je vždy navázáno max. jedno propojení ze skupiny).
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Název

Název skupiny síťových propojení.

Priorita propojení

Seznam propojení seřazený podle priority. Je-li
aktuální síťové propojení přerušeno, pokusí se
počítač navázat propojení s nižší prioritou.

Interval testu propojení s vyšší prioritou
Interval, se kterým se počítač snaží navázat přerušené propojení s vyšší prioritou.
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2.6.2.8 Definice síťového propojení
Základní

Název

Název propojení. Nesmí obsahovat nepovolené
znaky.

Zdrojový počítač

Počítač, se kterým má být propojení uskutečněno.

Řídit spojení proměnnou Definice způsobu řízení spojení ze strany klienta
a serveru.
Spustit skript při události
Navázání spojení

Spuštění vybraného
spojení s počítačem.

Ukončení spojení

Spuštění vybraného skriptu po ukončení
spojení s počítačem.

Přenos hlášení

skriptu

po

navázání

Přenos stavových hlášení stanic, které jsou
připojeny přes toto síťové propojení. Je-li tento
parametr aktivní, nejsou stavová hlášení těchto
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stanic generována na klientském počítači, ale jsou
přejímána stavová hlášení generovaná na
zdrojovém počítači. (To zabraňuje ztrátě hlášení
v případě přerušení síťového spojení – po
obnovení spojení jsou na klientský počítač
přenesena všechna hlášení, která vznikla za dobu
výpadku. Další výhodou je stejný čas vzniku a
zániku totožných hlášení na všech počítačích –
hlášení generuje jeden počítač a ostatní je pouze
přijímají prostřednictvím síťového propojení; liší se
tedy pouze časy přijetí.)
Omezit počet stahovaných archivních databází
Omezení počtu archivních databází hlášení
stahovaných z počítače typu server na
klientský počítač, definované hodnotou
parametru Maximální počet archivních
databází (hodnotu parametru je nutné volit s
ohledem na typ otočky databáze hlášení –
zda jsou archivní databáze vytvářeny každý
den, týden, měsíc nebo v závislosti na nějaké
proměnné; výchozí hodnota 2 je vhodná pro
měsíční archivy).
DOPORUČENÍ
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Tento parametr má rozhodující vliv na rychlost
synchronizace hlášení mezi runtime moduly. Vzhledem
k tomu, že většinou není nutné, aby byl na klientském
počítači uložen kompletní archiv databází hlášení,
doporučujeme tento parametr aktivovat.
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Rozšířené
Síťové spojení mezi runtime moduly navazuje klientská strana. Pokud není
síťové spojení na straně klienta řízeno proměnnou, pak se klientský runtime
modul pokusí o navázání spojení ihned po spuštění vizualizačního projektu
v runtime režimu; jinak pouze tehdy, když má řídící proměnná spojení
hodnotu 1.
Při navazování síťového spojení mohou nastat tyto situace:
1) Zdrojový počítač se v síti nepodaří najít.
2) Zdrojový počítač se podaří najít v síti, ale není na něm spuštěn runtime
modul, se kterým má být spojení navázáno.
3) Zdrojový počítač se podaří najít v síti, je na něm spuštěn runtime
modul, se kterým má být spojení navázáno, ale spojení je na straně
serveru momentálně zakázáno (to může nastat v případě, že je spojení
na straně serveru řízeno proměnnou).
4) Zdrojový počítač se podaří najít v síti, je na něm spuštěn runtime
modul, se kterým má být spojení navázáno a spojení je na straně
serveru povoleno. V tomto případě bude spojení úspěšně navázáno.
Příčinou první situace bývá chybně zadaná IP adresa (popř. systémové
jméno, pokud nelze zadat pevnou IP adresu) zdrojového počítače ve
vizualizačním projektu, nebo to, že tento počítač není spuštěn. Tuto situaci
vyhodnotí klientský runtime modul bezprostředně po pokusu o navázání
spojení jako neúspěšný pokus o nalezení zdrojového počítače v síti.
Další pokus o navázání spojení se provede po uplynutí doby dané
parametrem Doba nečinnosti po neúspěšném pokusu o nalezení zdrojového
počítače v síti (s).
Pokud se tato situace opakuje víc než x-krát (číslo x je určeno parametrem
Počet neúspěšných pokusů o nalezení zdrojového počítače v síti před
použitím záložního propojení), bude aktivováno záložní propojení
(následující podle priority) definované v téže skupině síťových propojení.
Druhou a třetí situaci vyhodnotí klientský runtime modul po uplynutí doby
určené parametrem Timeout navázání spojení (s) jako neúspěšný pokus
o navázání spojení a pokus opakuje.
Pokud se tato situace opakuje víc než x-krát (číslo x je určeno parametrem
Počet timeoutů navázání spojení před použitím záložního propojení), bude
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aktivováno záložní propojení (následující podle priority) definované v téže
skupině síťových propojení.
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2.6.2.9 Definice stanice v síťovém propojení
Základní

Připojení povoleno

Povolení připojení stanice; pokud je tento parametr neaktivní, bude se vizualizace v runtime
režimu chovat, jako by stanice nebyla připojena.

Umožnit povelování

Možnost
odesílání
povelů
prostřednictvím síťového propojení.

na

Interval aktualizace dat (ms)
Zadání periody vyčítání dat po síti.
parametr se týká např. virtuální stanice.

stanici

Tento

Koeficient zpomalení aktualizace komunikačních zón
Koeficient, kterým lze ovlivnit interval aktualizace
komunikačních zón. Koeficient 1 znamená, že jsou
data po síti vyčítána se stejnou periodou, jakou
data vyčítá zdrojový počítač. Pokud nemá zbytečně rychlá komunikace zatěžovat počítačovou síť,
je nutné zvolit koeficient >1; toto číslo pak udává,
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kolikrát pomaleji (oproti zdrojovému počítači) se
budou data po síti vyčítat. Tento parametr se týká
stanic Tecomat, Tecoreg, Allen Bradley a Modbus.
MEM soubor
Viz záložka MEM soubor v kapitole 2.6.2.4 PŘIPOJENÍ STANICE.
2.6.2.10 Příklady
Na schématech uvedených příkladů jsou struktury vizualizačních projektů;
čárkovaně jsou vyznačeny jednotlivé dispečinky.
Příklad 1
Základní schéma vhodné pro malé aplikace typu 1 PC – n stanic.
Vizualizace je tvořena jedním dispečinkem. Dispečink obsahuje jeden
počítač, ke kterému jsou připojeny stanice typu Tecomat. Modul Reliance
runtime CONTROL zabezpečuje monitorování i řízení připojených stanic,
archivaci dat a další funkce.
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Příklad 2
Aplikace se síťovou komunikací mezi PC. Vizualizace je tvořena jedním
dispečinkem. Dispečink obsahuje tři počítače, které si vyměňují
technologická data po síti LAN protokolem TCP/IP. Moduly Reliance
runtime CONTROL zabezpečují monitorování a řízení připojených stanic,
archivaci dat a další funkce. Modul Reliance runtime VIEW je nahlížecí
pracoviště umožňující pouze monitorování systému.
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Příklad 3
Schéma vhodné pro střední aplikace s možností šíření dat sítí Internet/intranet. Vizualizace je tvořena jedním dispečinkem. Dispečink obsahuje dva
počítače – server s modulem Reliance runtime server, zabezpečující
monitorování a řízení připojených stanic, archivaci dat a další funkce,
a nahlížecí pracoviště, umožňující monitorování systému pomocí modulu
Reliance runtime VIEW. Síť stanic Tecomat je připojena prostřednictvím
komutované telefonní linky. Přímého spoje je využito k připojení stanic typu
Modbus. Modul Reliance runtime server zajišťuje připojení WWW klientů
Reliance J. Ti mohou k datům přistupovat jak z lokální sítě intranet, tak ze
vzdálených míst sítě Internet.
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Příklad 4
Schéma vhodné pro velké aplikace. Vizualizace je tvořena třemi dispečinky.
Dispečink č. 1 obsahuje dva počítače. Server s modulem Reliance server
provádí sběr a distribuci dat prostřednictvím komutované telefonní linky.
Dispečerské pracoviště s modulem Reliance runtime CONTROL zajišťuje
monitorování a řízení připojených stanic Tecomat.
Dispečink č. 2 obsahuje dva počítače – server s modulem Reliance runtime
server, zabezpečující monitorování a řízení připojených stanic, archivaci dat
a další funkce, a nahlížecí pracoviště, umožňující monitorování systému
pomocí modulu Reliance runtime VIEW. Připojené stanice podporují
komunikační rozhraní OPC.
Dispečink č. 3 je centrální dispečink shromažďující data z podřízených
lokalit. Obsahuje tři počítače. Server s modulem Reliance server zabezpečuje
přenos a archivaci dat, dispečerské pracoviště s modulem Reliance runtime
CONTROL zajišťuje monitorování a řízení stanic obou připojených dispečinků
(1 a 2) a nahlížecí pracoviště umožňuje pouze monitorování systému pomocí
modulu Reliance runtime VIEW.
Moduly Reliance server a Reliance runtime server ve všech dispečincích
umožňují mimo monitorování a řízení připojených stanic, archivace dat
a dalších funkcí také připojení klientů Reliance J. Ti mohou k datům
přistupovat jak z lokální sítě intranet, tak ze vzdálených míst sítě Internet.
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2.6.3

Správci

Správce stanic

Stanice ve Správci stanic je celek obsahující seznam definovaných
proměnných a hlášení. Stanice a jejich proměnné jsou hlavním zdrojem dat
zpracovávaných ve vizualizačním systému. Stanice může obsahovat i další
objekty – např. komunikační zóny; to je určeno typem stanice.
Stanicí může být řídící jednotka na bázi PLC nebo Telemetrie; v takovém
případě je přenos dat prováděn pomocí externího komunikačního driveru.
Pro vnitřní proměnné vizualizace jsou určeny tzv. virtuální stanice.
Proměnné těchto stanic jsou při startu vizualizace vytvořeny v paměti
počítače a lze s nimi libovolně pracovat. Virtuální stanici lze stejně jako
fyzickou stanici připojit k počítači a dále ji poskytovat ostatním počítačům v
rámci síťových propojení.
Zvláštním typem
stanici, která je
všem počítačům.
privátní hodnoty

virtuální stanice je stanice System. Jde o předdefinovanou
součástí každého projektu a je automaticky připojena ke
Stanici System nelze poskytovat po síti; je tedy určena pro
proměnných v rámci počítače.

2.6.3.1 Definice stanice
Název

Jedinečný identifikátor stanice v rámci projektu.

Komentář

Nepovinný podrobnější popis stanice.

Ostatní parametry stanice (např. adresa) se liší podle typu stanice. Dále jsou
popsány parametry nejběžnějších typů stanic.
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Definice stanic Tecomat a Tecoreg

Parametry stanice
Parametry
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Adresa stanice

Adresa stanice nastavená
komunikačním kanálu.

Typ stanice

Typ stanice.

Délka registrů

Hodnoty jsou dány typem stanice. Nastavení
jiných hodnot je vhodné pouze pro
optimalizaci ukládání dat do MEM souboru
(viz kapitola 2.6.2.4 PŘIPOJENÍ STANICE).

na připojeném
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Databox

Povolit čtení z databoxu

Čtení hodnot z přídavné paměti databox.

Velikost databoxu

Velikost přídavné paměti databox v bytech.

Start index

Proměnná, jejíž hodnota určuje počáteční
adresu čteného bloku.

Délka

Proměnná, jejíž hodnota
čteného bloku v bytech.

Start bit

Binární proměnná řídící vyčtení bloku; čtení
je zahájeno na náběžnou hranu hodnoty
proměnné.

Buffer dat

Proměnná typu pole bytů o velikosti délky
čteného bloku dat, do které je vyčtený blok
přesunut.

určuje

délku
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Proměnná, jejíž hodnota indikuje aktuální
stav vyčítání bloku dat. Může nabývat těchto
hodnot:
0 ...připraven
1 ...probíhá čtení dat
2 ...data jsou v pořádku vyčtena
3 ...nepodařilo se vyčíst data

Definice stanice Allen Bradley

Parametry
Adresa stanice
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Adresa stanice nastavená
komunikačním kanálu.

na připojeném
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Definice stanice Modbus

Parametry
Adresa stanice

Adresa stanice nastavená
komunikačním kanálu.

na připojeném

Definice stanice OPC Client
Stanice OPC umožňuje napojení systému Reliance na jakýkoliv OPC server,
který splňuje OPC specifikaci DA 1.0 nebo 2.0. OPC je celosvětový standard
výměny technologických dat mezi aplikacemi (Ole for Process Control). To
znamená, že pokud výrobce jakéhokoliv zařízení dodává také příslušný OPC
server, lze toto zařízení ihned připojit do vizualizace a komunikovat s ním.
Každý OPC server má v rámci systému Windows jednoznačný identifikátor –
tzv. Prog ID a GUID. ProgID obsahuje identifikační řetězec aplikace (např.
Matrikon.OPC.Simulation.1). GUID obsahuje jedinečné identifikační číslo,
které generuje každý výrobce OPC serveru a které by mělo být celosvětově
jedinečné (žádný jiný program by toto číslo neměl používat jako GUID).
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OPC server Prog ID

Jednoznačný systémový identifikátor OPC
serveru. Tento parametr se doplňuje
automaticky výběrem OPC serveru. Dialogové
okno Vybrat OPC server se zobrazí po
kliknutí na tlačítko s výpustí (třemi tečkami).

OPC server GUID

Jednoznačný systémový identifikátor OPC
serveru. Tento parametr se doplňuje
automaticky výběrem OPC serveru.
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2.6.3.2 Import a export proměnných a stavových hlášení
Proměnné
Reliance umožňuje importovat veřejné (public) proměnné z externích
souborů (exportovaných např. z nástroje pro programování automatů).
Pokud je během importu nalezena již existující proměnná (se stejným
jménem), jsou její parametry změněny podle importované proměnné. Po
importu proměnných je k dispozici informace o celkovém počtu
importovaných a nových proměnných.
Teco
Proměnné stanic Tecomat a Tecoreg je možné importovat ze souboru
ve formátu *.pub (xPro) nebo *.tdr (Mercur, Epos for Windows).
Proměnná typu struktura (Mercur, Epos) je importována jako skupina
proměnných, odpovídajících položkám struktury. Jména proměnných
jsou určena podle syntaxe JmenoStruktury_JmenoPolozky. Proměnná
typu pole (Mercur, Epos) je importována jako skupina proměnných,
odpovídajících prvkům pole. Jména proměnných jsou určena podle
syntaxe JmenoPole_IndexPrvku.
Allen Bradley
Proměnné stanic Allen Bradley je možné importovat ze souboru ve
formátu *.csv (RS Logix), nebo je v tomto formátu exportovat.
OPC
Kliknutím na tlačítko Importovat proměnné z OPC serveru je možné
seznam proměnných aktuální OPC grupy získat přímo z OPC serveru.
Server však musí podporovat rozhraní IOPCBrowseServerAddressSpace.
Proměnné je možné do aktuální OPC grupy importovat také ze souboru
ve formátu *.csv, nebo je v tomto formátu exportovat. Soubor (týká se
importu i exportu) musí být v textovém formátu; každý řádek má
následující strukturu:
OpcItemID; Název proměnné; Typ proměnné; Komentář
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Stavová hlášení
Reliance umožňuje exportovat nebo importovat stavová hlášení v textovém
formátu.

Export
Export všech hlášení stanice do textového souboru (formát tohoto souboru
je popsán v jeho záhlaví).
Import
Import hlášení z textového souboru. Při importu se hlášení rozlišují podle
názvu. Pokud již ve stanici existuje hlášení se stejným názvem jako
importované hlášení, jsou aktualizovány jeho vlastnosti. Pokud ještě
neexistuje, je přidáno nové hlášení. Proměnná, na kterou je hlášení vázáno,
se vyhledává v rámci stanice rovněž na základě názvu.
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2.6.3.3 Definice proměnné
Parametry
Název

Jedinečný identifikátor proměnné v rámci stanice.

Komentář

Nepovinný podrobnější popis proměnné.

Ostatní parametry proměnné (např. typ proměnné) se liší podle typu stanice.
Vlastnosti

Počet znaků

Zadání minimálního počtu zobrazovaných znaků
(pokud je nastavena nula, není tento parametr
brán v úvahu). Pokud bude počet znaků hodnoty
proměnné menší než tento parametr, bude
zobrazovaná hodnota doplněna mezerami – u
numerické proměnné zleva, u řetězcové proměnné
zprava.
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Počet des. míst

Zadání počtu zobrazovaných desetinných míst.
U proměnné s plovoucí desetinnou čárkou se
jedná o počet desetinných míst, na které bude
hodnota zaokrouhlena; v případě celočíselných
proměnných bude hodnota proměnné přepočtena
podle vztahu y = x/10n, kde n je hodnota tohoto
parametru. Vizualizace bude pracovat s upravenou
hodnotou a původní hodnota již nebude k dispozici.

Počet prvků

Počet prvků proměnných typu pole, nebo počet
znaků proměnných typu řetězec.

Ukládat aktuální hodnotu při ukončení aplikace
Uložení hodnoty proměnné před ukončením runtime modulu; při dalším spuštění runtime modulu
je tato hodnota do proměnné opět dosazena.
Počáteční hodnota

Hodnota, která je do proměnné dosazena po
startu runtime modulu; pokud je aktivován
předchozí parametr, má vyšší prioritu uložená
hodnota.

Korekce hodnoty

Přepočet hodnoty proměnné podle vztahu
y = kx + q se zadanými koeficienty. Vizualizace
bude pracovat s upravenou hodnotou a původní
hodnota již nebude k dispozici.

Negovat binární proměnnou
Pokud je parametr aktivní a proměnná je binární,
bude vizualizace pracovat s negovanou hodnotou
proměnné a původní hodnota již nebude k dispozici.
Zaznamenat zápis hodnoty do hlášení
Zaznamenání každého uživatelského zápisu
hodnoty proměnné (nastavení hodnoty proměnné
z vizualizace, tj. z komponent, skriptů apod.) do
databáze hlášení; zaznamenává se i dosazení
stejné hodnoty.
Meze
Definice kritických a varovných mezí (horních a dolních); dynamické meze
se řídí hodnotou vybrané proměnné. Na základě překročení (podkročení)

114

Reliance 3 · design

Správci

stanovených mezí lze například generovat poruchová hlášení, stanovené
meze lze využít v komponentě displej pro změnu barvy písma a pozadí, apod.
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Sdílení
Runtime modul systému Reliance se chová jako DDE server.

DDE

Poskytnutí hodnoty proměnné prostřednictvím
standardu DDE jiným programům podporujícím
tuto formu výměny dat (např. MS Excel, MS Word).

Syntaxe dynamického propojení je následující:
{=runtime|DdeServer!DdeItem}
runtime... název souboru aplikace bez přípony (Reli_rt, Reli_rts, Reli_srv)
DdeItem.. název dynamického propojení
Například pro získání hodnoty proměnné Control ze stanice Tecomat1
z Reliance runtime:
{=Reli_rt|DdeServer!Tecomat1_Control}
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Definice proměnné stanic Tecomat a Tecoreg

Parametry
Technologické označení

Nepovinné technologické označení proměnné.

Jednotky

Zadání jednotek neboli rozměru veličiny, jejíž
hodnotu proměnná obsahuje.

Typ registru

Určení typu registru, ze kterého je proměnná
vyčítána.

Adresa

Zadání adresy registru (v případě binární proměnné i čísla bitu), na které proměnná leží.

Typ proměnné

Typ neboli formát hodnoty proměnné, např.
word, integer, float apod.
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Definice proměnné stanice Allen Bradley

Parametry
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Technologické označení

Nepovinné technologické označení proměnné.

Jednotky

Zadání jednotek neboli rozměru veličiny, jejíž
hodnotu proměnná obsahuje.

Adresa

Adresa se skládá z typu datového bloku
a adresy
elementu
v
tomto
bloku.
Podporovány jsou proměnné z bloků B, I, O,
N, F a ST. Lze také adresovat binární
proměnné v bloku N (N7:0/1). Pro bloky I a
O se používá zápis např. I:1/1 resp O:2/7.
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Definice proměnné stanice Modbus

Parametry
Technologické označení

Nepovinné technologické označení proměnné.

Jednotky

Zadání jednotek neboli rozměru veličiny, jejíž
hodnotu proměnná obsahuje.

Typ registru

Určení typu registru, ze kterého je proměnná
vyčítána. Stanice Modbus má 4 typy registrů –
výstupní (Coils), vstupní (Inputs), uživatelské
(Holding registers) a systémové (Input registers).

Adresa

Zadání adresy registru, na které proměnná leží.

Typ proměnné

Typ neboli formát hodnoty proměnné. U proměnných vstupního a výstupního registru je
podporován pouze formát bool, u proměnných z uživatelských a systémových registrů
jsou podporovány formáty bool, word a integer.
119

Správci

Reliance 3 · design

Definice proměnné stanice OPC
Proměnné ve stanici OPC nelze přidávat přímo do složky Proměnné.
Z principu OPC je nutné nejprve vytvořit tzv. OPC grupu – speciální složku,
do níž lze vkládat jednotlivé proměnné z OPC serveru. OPC grupa má definován interval a způsob aktualizace proměnných, které jsou v ní vloženy.

Název

Jedinečný identifikátor OPC grupy v rámci stanice.

Komentář

Nepovinný podrobnější popis grupy.

Parametry

120

Aktivní grupa

Aktivace vyčítání proměnných grupy.

Interval aktualizace (ms)

Zadání požadovaného intervalu aktualizace
proměnných ze stanice OPC serverem.
Některé OPC servery nepodporují libovolný
interval aktualizace – je třeba prostudovat
dokumentaci k OPC serveru a použít nejbližší
podporovaný interval (pokud například klient
požaduje interval aktualizace 70 ms a server
podporuje intervaly 50 ms a 100 ms, pak jsou
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OPC serverem vyčítány ze stanice proměnné
grupy v intervalu 100 ms).
Rozhraní pro vyčítání

Výběr rozhraní pro získávání dat z OPC
serveru. Starší servery podporují OPC
standard DA 1.0, novější servery mají
většinou navíc rozhraní OPC DA 2.0. Při
nastavení Asynchonous I/O jsou data
získávána
pomocí
standardního
asynchronního rozhraní.

Pásmo necitlivosti (%)

Tento parametr udává, o kolik procent se
musí každá proměnná grupy změnit, aby
OPC server informaci o změně proměnné
odeslal klientovi. Pokud je zadána 0, tak
jakákoliv změna hodnoty proměnné vyvolá
její okamžitou aktualizaci ve vizualizaci.

Parametry
Technologické označení

Nepovinné technologické označení proměnné.
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Jednotky

Zadání jednotek neboli rozměru veličiny, jejíž
hodnotu proměnná obsahuje.

Typ proměnné

Typ neboli formát hodnoty proměnné.

OPC ItemID

Jednoznačný identifikátor proměnné shodný
s identifikátorem OPC serveru.

2.6.3.4 Definice komunikační zóny
Komunikační zóny umožňují uživateli naprostou kontrolu nad zatížením
komunikačních linek – umožňují urychlit a optimalizovat vyčítání dat ze
stanic.
Název

Jedinečný identifikátor proměnné v rámci stanice.

Komentář

Nepovinný podrobnější popis komunikační zóny.

Definice komunikační zóny stanic Tecomat a Tecoreg

Parametry
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Typ registrů

Určení typu registru, ze kterého jsou data
vyčítána.

Adresa

Adresa registru, od které se budou číst data.

Délka

Zadání počtu bytů, které se budou číst.

Interval čtení

Interval vyčítaní komunikační zóny.

Čtení řízeno proměnnou

Řízení vyčítání komunikační zóny bitovou
proměnnou. Po vyčtení dat je možné
proměnnou automaticky nulovat.

Definice komunikační zóny stanice Allen Bradley

Parametry
Typ bloku registrů

Určení typu bloku registrů, ze kterého jsou
data vyčítána.

File číslo

Číslo bloku registrů.
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Počet elementů

Zadání počtu elementů bloku registrů.

Interval čtení

Interval vyčítaní bloku registrů.

Definice komunikační zóny stanice Modbus

Parametry
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Typ registrů

Určení typu registrů, ze kterého jsou data
vyčítána.

Adresa

Adresa registru, na které začínají vyčítaná data.

Délka

Zadání délky komunikační zóny.

Interval čtení

Interval vyčítaní komunikační zóny.

Čtení řízeno proměnnou

Řízení vyčítání komunikační zóny bitovou
proměnnou. Po vyčtení dat je možné
proměnnou automaticky nulovat.
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2.6.3.5 Definice stavového hlášení
Základní

Název

Jedinečný identifikátor hlášení v rámci stanice.

Text

Text hlášení.

Proměnná

Vazba na proměnnou, jejíž hodnota aktivuje hlášení.

Událost

Výběr události generující stavové hlášení.

Na změnu hodnoty

Hlášení je generováno při vybrané změně
hodnoty proměnné.

Náběžná hrana

Hlášení je generováno při změně hodnoty
binární proměnné z 0 do 1.

Sestupná hrana

Hlášení je generováno při změně hodnoty
binární proměnné z 1 do 0.
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Horní kritická mez

Hlášení je generováno, jestliže je hodnota
proměnné rovna nebo větší než horní kritická
mez proměnné.

Horní varovná mez

Hlášení je generováno, jestliže je hodnota
proměnné rovna nebo větší než horní
varovná mez proměnné.

Dolní varovná mez

Hlášení je generováno, jestliže je hodnota
proměnné rovna nebo menší než dolní
varovná mez proměnné.

Dolní kritická mez

Hlášení je generováno, jestliže je hodnota
proměnné rovna nebo menší než dolní
kritická mez proměnné.

Další vlastnosti
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Určení typu a priority hlášení.

Typ hlášení

Hlášení jsou rozdělena na poruchy, povely
a systémová hlášení. Pro každý typ hlášení
vytváří runtime modul samostatnou databázi.

Priorita

Priorita určuje pořadí, ve kterém budou
přehrávány zvuky vyvolané vznikem nebo
zánikem hlášení. Vyšší prioritu má hlášení
s větší hodnotou tohoto parametru.

Reliance 3 · design

Správci

Upřesnit

Operace
Archivovat

Ukládání vzniklého hlášení do databáze.

Zobrazit v seznamu aktuálních hlášení
Zobrazení vzniklého
aktuálních hlášení.
Vyžadovat kvitaci

hlášení

v

seznamu

Vyžadování kvitace (potvrzení) hlášení
runtime modulem (hlášení zůstane zobrazeno
v seznamu aktuálních hlášení, dokud nebude
kvitováno).

Ověřovat uživatele při kvitaci
Pokud je tento parametr aktivní a k počítači
je připojen HW snímač otisků prstů, lze
hlášení kvitovat pouze po úspěšném ověření
totožnosti uživatele (na základě jeho otisků).
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Sdružené objekty
Okno

Výběr okna, jehož zobrazení si obsluha může
vyvolat u příslušného hlášení.

Binární proměnná

Proměnná, do které se zapisuje hodnota 1,
jestliže příčina hlášení trvá, a hodnota 0,
jestliže příčina hlášení netrvá.

Události

Při vzniku hlášení
Spustit skript

Spuštění vybraného skriptu při vzniku hlášení.

Přehrát zvuk

Přehrání vybraného zvukového souboru ve
formátu *.wav při vzniku hlášení.

Aktivovat seznam aktuálních hlášení
Zobrazení seznamu aktuálních hlášení při
vzniku hlášení.
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Online vytisknout

Správci

Vytisknutí hlášení na tiskárně; funkce je
podmíněna globálním nastavením pro online
tisk hlášení (viz kapitola 2.4.2.1 SPRÁVA
STAVOVÝCH HLÁŠENÍ).

Při zániku hlášení
Spustit skript

Spuštění vybraného skriptu při zániku hlášení.

Přehrát zvuk

Přehrání vybraného zvukového souboru ve
formátu *.wav při zániku hlášení.

Při kvitaci hlášení
Spustit skript

Spuštění vybraného skriptu při kvitaci hlášení.

Ostatní

Komentář

Nepovinný podrobnější popis hlášení.
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Vysvětlení pro obsluhu

2.6.4

Zadání textu, jehož zobrazení si obsluha může
vyvolat u příslušného hlášení.

Správce databází

Databáze je nástroj pro archivaci hodnot proměnných v časové posloupnosti.
Správce databází umožňuje vytvářet a definovat databáze a v jejich rámci
pak jednotlivým položkám přiřazovat proměnné, které mají být archivovány.
Parametry databáze

Název

130

Jedinečný identifikátor databáze v rámci projektu.
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Správci

Signatura

Povinný parametr, který představuje prefix
databázových souborů. Např. při založení
databáze se signaturou DATA jsou v pracovním
adresáři
vytvořeny
databázové
soubory
„DATA_XXXX“. Sufix „XXXX“ je při otočce
databáze nahrazen datumem (resp. časem) a
databáze je přesunuta z pracovního adresáře do
archivního.

Komentář

Nepovinný podrobnější popis databáze.

Interval ukládání

Hodnoty mohou být do databáze ukládány s pravidelnou periodou (zvolený interval), která je
určena délkou intervalu (s), nebo při změně
hodnoty bitové proměnné z 0 na 1 (na náběh
bitu); v tomto případě aktivace parametru nulovat
bit zajistí zapsání logické nuly do bitové
proměnné po uložení hodnot do databáze.

Otočka databáze

Přesun pracovního souboru do archivního
adresáře a založení nového pracovního souboru.
Otočka může být prováděna s pravidelnou
periodou (kalendářní měsíc nebo jeden den), při
změně hodnoty bitové proměnné z 0 na 1 (na
náběh bitu; v tomto případě aktivace parametru
nulovat bit zajistí zapsání logické nuly do bitové
proměnné po provedení otočky databáze), nebo
vůbec (bez otočky). Pokud se otočka databáze
neprovádí, jsou data ukládána pouze do
pracovního souboru; provedení otočky lze ručně
provést
přesunem
pracovního
souboru
z
pracovního adresáře – tam bude automaticky
založen nový pracovní soubor.

Mazat nejstarší archivní databáze
Odmazávání nejstaršího archivního souboru při
dosažení zadaného maximálního počtu souborů.
Mazání je prováděno při otočce databáze.
Předchází se tak zaplnění disku.
Stop bit

Bitová proměnná řídící ukládání archivních
hodnot. Je-li proměnná v logické 1, je ukládání dat
do databáze přerušeno.
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Speciální parametry
nevytvářet index

DOPORUČENÍ

V případech s vysokou pravděpodobností nestandardního
ukončení vizualizačního projektu, s vysokou periodou
ukládání nebo s větším množstvím ukládaných dat
doporučujeme aktivovat parametr nevytvářet index a tím
předejít ztrátě dat.

povolit ukládání
Typ databáze
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Databázový soubor je implicitně indexován;
index zajišťuje rychlejší práci s uloženými
daty, ale může být příčinou poškození
databáze (např. při nestandardním ukončení
systému).

Povolení ukládání dat. Deaktivací parametru
lze dočasně zakázat ukládání dat do databáze.
Určuje databázový formát uložených dat (Paradox,
DBase).
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Parametry databázové položky

Název

Jedinečný identifikátor databázové položky v rámci
databáze.

Komentář

Nepovinný podrobnější popis databázové položky.

Proměnná

Proměnná, jejíž hodnota má být archivována.
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Správce grafů

Graf je nástroj pro grafické zobrazení dat uložených v databázi. Správce
grafů umožňuje definovat grafy, které bude možné zobrazovat v runtime
modulu.
Parametry grafu

Název

Jedinečný identifikátor grafu v rámci projektu.

Komentář

Nepovinný podrobnější popis grafu.

Titulek

Zadaný titulek je vykreslen zvoleným fontem
v záhlaví grafu. Při aktivaci parametru použít
název grafu je do titulku dosazen název grafu.
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Podklad

Základní plocha grafu, na kterou jsou vykresleny
řady (a další prvky grafu). Barva by měla být
zvolena tak, aby kontrastovala s barvami
jednotlivých řad.

Pravítko

Nástroj umístěný na ploše grafu; slouží k
přesnému odečtu hodnot jednotlivých řad v místě
průsečíku pravítka s řadou. Barva by měla být
zvolena tak, aby kontrastovala s barvou podkladu.

Svislá osa

Není-li aktivován parametr skrytá, je vykreslena
na levém okraji grafu. Je možné pevně určit
rozsah, ve kterém budou řady grafu zobrazeny,
zadáním hodnot maximum a minimum, nebo
aktivovat parametr automatická; osa potom
přizpůsobuje svůj rozsah minimální a/nebo
maximální hodnotě ze všech řad grafu tak, aby
byly zobrazeny všechny jejich hodnoty.

Typ grafu

Způsob grafického zpracování dat na ploše grafu.
Řady mohou být zobrazeny jako čáry spojující
jednotlivé hodnoty, nebo jako sloupce, jejichž
výška odpovídá hodnotám.

Styl zobrazení

Způsob stanovení časového rozsahu grafu na
vodorovné ose. Je-li zvolen počet hodnot, je
časový rozsah grafu určen dynamicky podle počtu
hodnot zobrazených v grafu. V opačném případě
se zadává Počet hodin a časový rozsah je
konstantní.
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Parametry řady

Název

Jedinečný identifikátor řady v rámci grafu.

Komentář

Nepovinný podrobnější popis řady.

Databázová položka

Vazba řady grafu na databázovou položku, jejíž
hodnoty mají být zobrazeny.

Řada

Barva řady by měla být zvolena
kontrastovala s barvou podkladu.

Svislá osa

Vykreslení vlastní osy řady v levé části grafu
stejnou barvou jako je barva řady (pokud je tento
parametr neaktivní, řídí se zobrazení řady nastavením hlavní osy grafu). Je možné pevně určit
rozsah, ve kterém bude řada zobrazena, zadáním
hodnot maximum a minimum, nebo aktivovat parametr automatická; osa potom přizpůsobuje svůj
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rozsah minimální a/nebo maximální hodnotě řady
tak, aby byly zobrazeny všechny její hodnoty.
Skrytá

2.6.6

Pokud je tento parametr aktivován, není osa
řady vykreslena, ale zobrazení řady bude
respektovat její nastavení.

Správce plovoucích grafů

Plovoucí graf je nástroj pro grafické zobrazení průběhu aktuálních hodnot
vybraných proměnných v historii. Na rozdíl od grafů (viz kapitola 2.6.5
SPRÁVCE GRAFŮ) jejich průběh nevychází z dat uložených v databázi, ale
z posloupnosti hodnot, které si runtime modul udržuje v paměti. Plovoucí
graf je definován globálně. Jeho zobrazení pak zajišťuje vizuální
komponenta plovoucího grafu umístěná na plochu libovolného okna.
Parametry plovoucího grafu

Název

Jedinečný identifikátor plovoucího grafu v rámci
projektu.
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Komentář
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Nepovinný podrobnější popis grafu.

Způsob aktualizace
zvolený interval

Řady budou aktualizovány s pravidelnou periodou, která je učena délkou intervalu (ms).

na náběh bitu

Řady budou aktualizovány při změně
hodnoty bitové proměnné z 0 na 1 (na náběh
bitu); aktivace parametru nulovat bit zajistí
zapsání logické nuly do bitové proměnné po
aktualizaci.

počet zobrazených bodů

Zadaná hodnota nepřímo určuje časový rozsah
grafu ve vodorovné ose. Je-li např. počet
zobrazených bodů roven 3600 a interval
aktualizace roven 1000 ms, bude časový rozsah
dat zobrazených v grafu 1 hodina (při
nepravidelném ukládání na náběh bitu tato úměra
samozřejmě nemusí platit).

Stop bit

Bitová proměnná řídící aktualizaci grafu. Je-li
proměnná v logické 1, je aktualizování přerušeno.
Toho lze využít např. při zastavení chodu
technologie, kdy není žádoucí po dobu nečinnosti
zaznamenávat data v grafu.
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Parametry řady plovoucího grafu

Název

Jedinečný identifikátor řady v rámci grafu.

Komentář

Nepovinný podrobnější popis řady.

Proměnná

Vazba na proměnnou, jejíž hodnoty mají být
zobrazeny.

Řada
Barva

Barva řady by měla být zvolena tak, aby
kontrastovala s barvou podkladu grafu (viz
kapitola 2.9.13 PLOVOUCÍ GRAF).

Tloušťka čáry

Tloušťka vykreslované čáry v pixelech.

2.6.7

Správce tabulkových sestav

Tabulková sestava je nástroj pro zobrazení hodnot uložených v databázi
formou tabulky. V runtime modulu je možné zobrazené hodnoty filtrovat dle
libovolných kriterií, tisknout výstupní sestavy či exportovat data do
externích souborů.
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Parametry tabulkové sestavy
Parametry

Název

Jedinečný identifikátor tabulkové sestavy v rámci
projektu.

Komentář

Nepovinný podrobnější popis sestavy.

Databáze

Výběr databáze, jejíž data budou v sestavě zobrazena.

Prvky sestavy

Zobrazení jednotlivých částí tabulkové sestavy.

Mřížka

Zobrazení mřížky v tabulkové sestavě.

Výška řádku

Výška jednoho řádku sestavy v pixelech. Tímto
parametrem je možné ovlivnit počet řádků
zobrazených na 1 stránce tabulkové sestavy.
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Titulek sestavy

Použít název sestavy

Když je tento parametr aktivní, bude jako titulek
použit název sestavy; po deaktivaci lze zadat
libovolný titulek.

Titulek

Text bude vykreslen v hlavičce sestavy zvoleným
fontem.

Pozadí

Barva by měla kontrastovat s barvou textu.

Výška pruhu

Výška pozadí by měla odpovídat velikosti fontu.

Orámování

Orámování titulku čárou zvolené barvy a šířky.

Zarovnání

Zarovnání textu k okrajům nebo na střed sestavy.

Náhled

Zobrazení náhledu nastaveného titulku.
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Záhlaví sloupců

Orámování

Orámování záhlaví sloupců čárou zvolené barvy
a šířky.

Výška

Výška záhlaví sloupců.

Náhled

Zobrazení náhledu nastaveného záhlaví sloupců.
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Zápatí stránek

Text v zápatí

Zobrazení zadaného textu zvoleným písmem
a s nastaveným zarovnáním v zápatí stránek.

Čísla stránek

Číslování jednotlivých stránek sestavy; čísla
stránek budou v zápatí zobrazena zvoleným
písmem a s nastaveným zarovnáním.

čísla stránek a text na zvláštním řádku
Text v zápatí a číslo stránky se budou tisknout na
samostatný řádek sestavy (pokud je parametr
neaktivní, tiskne se zápatí na jeden řádek).
Pozadí

Barva by měla kontrastovat s barvami zvolenými
pro text v zápatí a čísla stránek.
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výška zápatí

Výška zápatí by měla odpovídat velikosti fontů.

Náhled

Zobrazení náhledu nastaveného zápatí stránek.

Parametry položky tabulkové sestavy
Parametry

Název

Jedinečný identifikátor položky v rámci tabulkové
sestavy.

Komentář

Nepovinný podrobnější popis položky tabulkové
sestavy.

Vazba položky

Položka sestavy může být navázána na databázovou položku, nebo zobrazovat datum či čas databázové věty (většinou jsou první dvě položky se-
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stavy nastaveny jako datum resp. čas a ostatní
položky sestavy jsou pak navázány na databázové
položky reprezentující proměnné ze stanice).
Text

Velikost zvoleného fontu by měla odpovídat
nastavené výšce řádku sestavy.

Pozadí

Barva pozadí by měla kontrastovat s barvou textu.

Formát

Maska zobrazení hodnoty položky.

Pořadí sloupce

Implicitně je tento parametr nulový a pořadí
sloupců v sestavě odpovídá pořadí, v jakém byly
položky přidány do sestavy (tj. podle rostoucího
ID). Pořadí sloupců lze změnit nastavením tohoto
parametru; pořadí potom odpovídá rostoucí
hodnotě parametru. Pokud budou nastavené
hodnoty stejné u více položek, budou dané
sloupce seřazeny opět podle ID položky.

Šířka sloupce

Šířka sloupce položky v pixelech; měla by
odpovídat předpokládané maximální šířce hodnot
nebo titulku položky.

Zarovnání

Zarovnání hodnot položky k okrajům nebo na
střed sloupce.

Náhled

Zobrazení náhledu nastaveného vzhledu položky.
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Titulek položky

Použít název položky

Když je tento parametr aktivní, bude jako titulek
sloupce použit název položky; po deaktivaci lze
zadat libovolný titulek.

Titulek

Text bude vykreslen v hlavičce sloupce zvoleným
fontem.

Pozadí

Barva by měla kontrastovat s barvou textu.

Zarovnání

Zarovnání textu k okrajům nebo na střed sloupce.

Náhled

Zobrazení náhledu nastaveného titulku.
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Správce tiskových sestav

Reliance umožňuje kromě práce s tabulkovými sestavami také zobrazení
a tisk speciálně formátovaných tiskových sestav.
Předem je třeba připravit formulář tiskové sestavy (šablonu) ve formátu
*.htm (HTML) nebo *.txt. Formulář je možné libovolně naformátovat,
u formátu HTML je možné použít např. i grafické prvky.
Na místo, kde má být v sestavě při tisku zobrazena aktuální hodnota
proměnné, se vloží speciální „tag“ – posloupnost znaků, kterou Reliance
dokáže rozpoznat. Při tisku sestavy Reliance místo tagu dosadí aktuální
hodnotu vybrané proměnné. Tag je ve formátu {$Název položky tiskové
sestavy}.
Ve Správci tiskových sestav se mimo jiné definuje, která šablona se má pro
tisk dané sestavy použít, a vazba proměnných na položky sestavy
(odpovídající tagy budou nahrazovány aktuálními hodnotami proměnných).
Parametry tiskové sestavy
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Název

Jedinečný identifikátor tiskové sestavy v rámci
projektu.

Komentář

Nepovinný podrobnější popis tiskové sestavy.

Zdrojový soubor

Výběr souboru se šablonou tiskové sestavy ve
formátu *.htm nebo *.txt.

Načíst položky sestavy

Po stisknutí tlačítka budou načteny položky (tagy)
ze šablony tiskové sestavy.

Náhled

Po stisknutí tlačítka budou nahrazeny tagy
položek v šabloně testovacími hodnotami
a otevřena sestava v okně náhledu.

Parametry položky tiskové sestavy
Jednotlivé položky tiskové sestavy reprezentují tagy obsažené v šabloně této
sestavy.

Název

Jedinečný identifikátor položky v rámci sestavy.

Komentář

Nepovinný podrobnější popis položky.
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Vazba na proměnnou, jejíž hodnota má být
vložena do tiskové sestavy.

zobrazit jednotky

Zobrazení rozměru za hodnotou proměnné.

testovací hodnota

Hodnota, která slouží pouze pro
náhledu při vytváření tiskové sestavy.

počet výskytů

Informace o tom, kolikrát se položka v šabloně
tiskové sestavy nachází.

2.6.9

zobrazení

Správce receptur

Správce receptur je nástroj pro definici skupin proměnných (jednotlivých
receptur), jejichž hodnoty (data receptury) je možné načíst a uložit na disk,
a potom je kdykoliv zpětně přenést do stanice.
Receptury jsou typicky používány při výrobě různých druhů výrobků na
stejné technologické lince (sklářský lis, výroba barviv, chemikálií apod.).
Parametry nastavení pro konkrétní typ výrobku jsou pak uloženy ve zvláštní
receptuře, kterou je možné v budoucnosti kdykoliv ze souboru načíst
a odeslat do stanice.
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Parametry receptury

Název

Jedinečný identifikátor receptury v rámci projektu.

Komentář

Nepovinný podrobnější popis receptury.

Přístupová práva pro operace s recepturou
použití

Výběr přístupových práv uživatelů pro použití
dat receptury (přenesení do stanice).

uložení

Výběr přístupových práv uživatelů
uložení dat receptury (na disk).

pro

smazání

Výběr přístupových práv uživatelů
smazání dat receptury (z disku).

pro

Přenos receptury do stanice
Vazba na binární proměnnou, která je v případě
úspěšného přenesení dat receptury do stanice nastavena na logickou 1.
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Automatický přenos receptury do stanice
řízení

Vazba
na
binární
proměnnou
řídící
automatický přenos dat receptury do stanice
(zajištění přenosu dat bez nutnosti zásahu
obsluhy). Data receptury budou počítačem
automaticky přenesena do stanice při změně
zvolené binární proměnné na logickou 1.

prefix

Vazba na textovou proměnnou obsahující
prefix názvů souborů obsahujících receptury.

Parametry položky receptury

Název

Jedinečný identifikátor položky v rámci receptury.

Komentář

Nepovinný podrobnější popis položky.

Proměnná

Vazba na proměnnou, jejíž hodnota má být v receptuře uložena.
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Správce obrázků

Ve vizualizačních projektech se obvykle pro vyšší názornost a dokonalejší
vzhled používají grafické prvky. Obecně se dělí na rastrovou a vektorovou
grafiku, tj. bitmapy a vektory. Reliance pracuje s rastrovými soubory ve
formátu *.bmp, *.jpg a *.gif a s vektorovými formáty *.wmf a *.emf.
Bitmapy jsou rastrové obrázky s pevným rozlišením (rozměry v pixelech).
Bitmapy jsou obecně efektnější než vektorová grafika, ale při změně jejich
velikosti dochází k deformacím a ztrátě obrazových informací. Naopak
u vektorové grafiky jsou všechny tvary uloženy jako matematicky definované
křivky a při změně velikosti tedy nedochází ke ztrátě kvality.
V systému Reliance jsou uvedené grafické prvky souhrnně nazývány obrázky. Pokud má být určitý obrázek používán ve vizualizaci, musí být nejprve
naimportován do databáze obrázků pomocí jednoho ze dvou Správců obrázků, z nichž potom obrázky načítají jednotlivé vizualizační komponenty.

Pokud má být obrázek používán pouze v jediném vizualizačním okně, stačí jej
importovat do Správce obrázků vizualizačního okna; naopak pro použití ve
větším počtu vizualizačních oken (sdílení) je určen Správce sdílených obrázků.
Vhodným rozvržením importu obrázků do jednotlivých správců v kombinaci
s dynamickým načítáním oken do paměti je možné optimalizovat použití
operační paměti a grafických zdrojů OS Windows. Není vhodné importovat
vše do Správce sdílených obrázků, neboť všechny obrázky z tohoto správce
se při startu vizualizace načítají a ubírají tak operační paměť i grafické
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zdroje systému Windows (u systému Windows 95 a 98 je celkový maximální
počet bitmap načtených v paměti OS limitován číslem 800, u systémů
Windows NT a Windows 2000 je to více než 8000; není přitom důležité, jak
veliké obrázky jsou či jaká je velikost operační paměti počítače – jde
o omezení grafických zdrojů OS Windows; při překročení uvedené hranice
začíná systém zobrazovat varovné dialogy, které mohou být při nedostatku
grafických zdrojů zobrazeny i bez textu či grafických prvků).
Panel nástrojů ve Správcích obrázků a v Knihovně obrázků

O úroveň výš

Přechod z označené úrovně o jednu úroveň výš
v hierarchii složek, resp. v adresářové struktuře.

Aktualizovat seznam (F5)
Aktualizace obrázků, resp. souborů, v seznamu
(např. po úpravě obrázku v externí aplikaci, resp.
přidání nebo smazání souboru).
Nová složka

Vytvoření nové složky obrázků, resp. podadresáře.

Přejmenovat (F2)

Přejmenování vybraného obrázku, resp. souboru,
nebo složky.

Odstranit

Vymazání označených obrázků, resp. souborů,
nebo složek.

Import obrázků

Import obrázků z grafických souborů (*.bmp, *.gif,
*.jpg, *.wmf, *.emf) do Správce obrázků, resp.
zkopírování těchto souborů do Knihovny obrázků.

Export obrázků

Export obrázků ze Správce obrázků do grafických
souborů (*.bmp, *.gif, *.jpg, *.wmf, *.emf), resp.
zkopírování těchto souborů z Knihovny obrázků
do vybraného adresáře.

Editace obrázků

Editace obrázku v aplikaci, která je ve Windows
sdružená s daným typem souboru (resp. s příponou, se kterou byl obrázek importován). Po úpravě
obrázku je nutné aktualizovat seznam.

Nastavení řazení

Seřazení obrázků, resp. souborů, podle názvu,
typu, rozměrů obrázku nebo velikosti souboru.
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Nastavení zobrazení

Typ zobrazení obrázků, resp. souborů (Seznam,
Podrobnosti, Miniatury).

Konec

Zavření Správce obrázků, resp. Knihovny obrázků.

Knihovna obrázků
Knihovna obrázků slouží pro správu obrázků uložených na disku (v adresáři nastaveném v okně Možnosti, viz kapitola 2.3.3.1 CESTY). Seznam odpovídá adresářové struktuře souborů. Knihovna obrázků tedy není závislá na
otevřeném projektu – obrázky z knihovny je možné importovat do Správců
obrázků různých projektů.

2.6.11

Správce skriptů

V systému Reliance je možné většinu vlastností a chování systému ovlivnit
nastavením vlastností vizualizačního projektu a jednotlivých komponent. Pro
speciální akce, které není možné docílit obecnou parametrizací, je Reliance
vybavena možností psát speciální programové kódy – tzv. skripty.
Skript programu Reliance je kód napsaný v jazyce Visual Basic Script (dále
jen VBScript). Může provádět výpočty, operace s proměnnými, soubory
a databázemi, komunikovat s jinými aplikacemi, odesílat e-mailové či GSM
SMS zprávy a provádět mnoho dalších operací daných možnostmi jazyka
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VBScript. Důležitá je například možnost komunikace s libovolnou externí
aplikací přes rozhraní COM/DCOM. Ve skriptu je možné se k této aplikaci
připojit (případně ji i spustit) a volat její procedury a funkce – k systému
Reliance lze takto připojit například MS Word či MS Excel a využívat jejich
funkce (např. zapisovat data do tabulek atd.).
V programu Reliance je k dispozici několik typů skriptů, které se liší podmínkami spuštění.
– Časový skript je spouštěn každý den v určitém konkrétním čase s možností nastavení jeho periodického opakování ve zvoleném časovém úseku.
– Klávesový skript je spuštěn při stisku definované klávesové zkratky.
– Skript na změnu hodnoty je automaticky spouštěn při změně hodnoty
(příp. i platnosti) vybrané proměnné.
– Periodický skript je spouštěn s pravidelnou periodou ihned po spuštění
vizualizace.
– Podmínkový skript je spouštěn se zvolenými parametry při splnění
definované logické podmínky.
– Událostní skript je spouštěn na základě událostí ve vizualizaci (např. při
poruše komunikace se stanicí nebo při stisku tlačítka).
Společné parametry všech skriptů
Obecné vlastnosti
Název

Jedinečný identifikátor skriptu v rámci projektu.

Priorita

Priorita zpracování skriptu počítačem – přednostně jsou zpracovávány skripty s vyšší
hodnotou tohoto parametru.

Komentář

Nepovinný podrobnější popis skriptu.

Max. doba běhu skriptu

Maximální doba vykonávání skriptu; při jejím
překročení bude skript ukončen.

Zakázat provádění skriptu
Dočasný zákaz provádění skriptu. Tento parametr lze dynamicky aktivovat či deaktivovat
i z jiného skriptu (viz nápověda k uživatelským funkcím skriptů).
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2.6.11.1 Časový skript
Skript, jenž má být spuštěn jednorázově ve stanovený čas, nebo spouštěn
opakovaně ve stanoveném časovém úseku.

Čas prvního spuštění skriptu
Nastavení času, kdy se každý den bude skript
spouštět.
Spouštět
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Jednorázové nebo opakované spouštění skriptu.
Při opakovaném spouštění skriptu se nastavuje
perioda a čas ukončení opakování skriptu.
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2.6.11.2 Klávesový skript
Skript spouštěný stiskem zvolené klávesové zkratky.

Spustit na stisk kláves

Výběr klávesové zkratky aktivující spuštění skriptu.

2.6.11.3 Skript na změnu hodnoty
Skript, jehož spuštění je vyvoláno změnou hodnoty nebo platnosti zvolené
proměnné; je také spouštěn vždy při startu vizualizace (není-li zakázán)
a při povolení skriptu.
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Spustit při změně hodnoty proměnné
Skript bude spuštěn při změně hodnoty vybrané
proměnné.
Spustit skript i při změně platnosti proměnné
Skript bude spuštěn i při změně platnosti vybrané
proměnné (i když se hodnota proměnné nezmění).
2.6.11.4 Periodický skript
Skript spouštěný opakovaně se zvolenou periodou.

Opakovat s periodou

Nastavení periody opakování skriptu.

Vykonat skript po uplynutí zadané periody
Pokud je tento parametr aktivní, bude skript
poprvé spuštěn až po uplynutí zadané periody;
jinak je první spuštění provedeno ihned po startu
vizualizačního projektu.
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2.6.11.5 Podmínkový skript
Skript, jehož spuštění je řízeno splněním definované logické podmínky (je
možné nastavit i opakované spouštění).

Porovnávat

Porovnávání hodnoty řídící proměnné s konstantou nebo s hodnotou jiné proměnné.

Podmínka

Definování podmínky pro spuštění skriptu.

Spouštět

Jednorázové nebo opakované spouštění skriptu.
Při opakovaném spouštění skriptu se nastavuje
perioda opakování skriptu.
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2.6.11.6 Událostní skript
Skript, který je aktivován na základě události – jako je např. stisk tlačítka,
otevření okna, start vizualizace, přerušení komunikace se stanicí apod.

2.6.11.7 Nastavení editoru skriptů
Editor
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Automatické funkce

Správci

Funkce editoru usnadňující zápis kódu; jsou
automaticky aktivovány s nastavenou prodlevou.

Kompletace kódu

Vyvolání nabídky metod objektů Reliance.
Pokud je tento parametr aktivní, následuje
např. po zápisu „RSys.“ zobrazení nabídky
metod objektu RSys. Nabídku lze rovněž
vyvolat
stiskem
klávesové
zkratky
Ctrl+mezera,
je-li
kurzor
umístěn
za
uvedeným zápisem.

Parametry funkcí

Zobrazení parametrů metody. Pokud je tento
parametr aktivní, je po umístění kurzoru
například na konec zápisu „R.SetVarValue(“
a stisku klávesové zkratky Shift+mezera
zobrazena nápověda pro zadání parametrů,
které jsou funkcí vyžadovány.

Prostředí
Ukládat velikost a rozložení oken
Uložení velikosti, polohy a rozložení okna
editoru před uzavřením Správce skriptů. Při
opětovném otevření správce jsou nastaveny
uložené hodnoty.
Nastavovat kurzor na počátek editovaného skriptu
Nastavení kurzoru na počátek kódu skriptu
po otevření skriptu v editoru.
Automaticky doplňovat parametry funkcí a procedur
Pokud je tento parametr aktivní, je např. po
vložení
funkce
pro
zápis
proměnné
(R.SetVarValue) automaticky zobrazen dialog
pro výběr proměnné a zvolená proměnná je
potom dosazena jako první parametr.
V opačném případě je funkce vložena bez
parametrů.
Synchronizovat strom skriptů s editorem
Označení odpovídajícího skriptu ve stromu
při přepnutí na kód skriptu v editoru.
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Synchronizovat editor se stromem skriptů
Zobrazení odpovídajícího kódu skriptu v editoru při označení skriptu ve stromu.
Povolit operace Drag & Drop ve stromu skriptů
Povolení přesunu skriptů pomocí myši.
Velikost fontu

Nastavení velikosti písma v editoru skriptů.

Šablony
Pokud jsou ve skriptech často používány určité posloupnosti kódu, je možné
tyto textové konstrukce zahrnout do tzv. šablony. Šablony usnadňují
a urychlují psaní skriptů, a díky možnosti formátování vkládaného textu činí
vlastní skript přehlednějším.
Každá šablona má libovolný název, který slouží zároveň jako její zkratka.
Pokud je v editoru napsána zkratka určité šablony a stisknuta klávesová zkratka Ctrl+J, bude zkratka nahrazena textem (kódem) příslušné šablony. Není-li
při stisku kláves Ctrl+J před kurzorem umístěn text odpovídající názvu některé z definovaných šablon, je zobrazena nabídka všech vytvořených šablon.

V šabloně lze znakem „|“ určit, kam se má nastavit kurzor po vložení textu
šablony do kódu skriptu; jinak je kurzor umístěn na konec prvního řádku
textu šablony.
162

Reliance 3 · design

Správci

Barvy
Nastavení barev a stylu písma kódu skriptu (odlišení kódu podle typu objektu).

2.6.12

Správce objektů

Správce objektů je výkonným nástrojem zejména pro rychlou a hromadnou
editaci parametrů objektů a výběr komponent v okně.
V záložce Vlastnosti je seznam parametrů objektů; parametry mohou být
seřazeny podle abecedy, nebo roztříděny ve skupinách. Při označení
libovolného objektu je zobrazeno aktuální nastavení všech jeho parametrů.
Je-li označeno více objektů, je seznam omezen pouze na parametry společné
všem označeným objektům. Parametry lze editovat po kliknutí do
příslušného řádku – aktivovat resp. deaktivovat, zadat hodnotu resp. text,
nebo vybrat položku z rozbalovací nabídky či speciálního dialogu
zobrazeného po kliknutí na tlačítko s výpustí (třemi tečkami). Při nastavení
barvy je možné buď vybrat jednu z barev v rozbalovací nabídce, nebo
v dialogu zobrazeném po dvojitém kliknutí do příslušného řádku nastavit
libovolnou barvu.
V horní části záložky Komponenty jsou všechny komponenty umístěné na
ploše aktivního okna rozděleny ve stromu podle typu, v dolní části jsou
uvedeny v seznamu, který lze seřadit podle různých kritérií (Jméno, Pořadí,
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Skupina a Hladina). Je možné zde komponenty vybrat (označit); to je výhodné zejména pokud je komponenta na ploše překryta jinou komponentou.
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Zobrazovat skupiny

Zobrazení parametrů setříděných ve skupinách.

Rozbalit skupiny

Rozbalení skupin parametrů.

Sbalit skupiny

Sbalení skupin parametrů.
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Zobrazovat lokalizované názvy
Zobrazení lokalizovaných názvů (aliasů) parametrů
(implicitně jsou zobrazeny skutečné názvy
parametrů objektů, které jsou dostupné ve
skriptech).
Zobrazovat zkrácený popis
Zobrazování
stručného
popisu
parametru ve spodní části správce.

vybraného

Editor kolekce
Některé komponenty obsahují tzv. kolekci; jedná se o speciální parametr
obsahující seznam položek s dalšími parametry. Pro práci s těmito
položkami slouží tzv. Editor kolekce.
Příkladem kolekce je seznam textů v komponentě Aktivní text. Když je tato
komponenta označena, je možné ze Správce objektů otevřít Editor kolekce
při editaci řádku s parametrem Stavy (dvojitým kliknutím nebo kliknutím na
tlačítko s výpustí).
Editor kolekce umožňuje přidávat, mazat a označovat jednotlivé položky
a měnit jejich pořadí. Při označení jedné nebo několika položek se ve
Správci objektů zobrazí jejich parametry, které lze hromadně editovat. Po
zavření Editoru kolekce budou ve Správci objektů opět zobrazeny
parametry označené komponenty.
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Správce oken

Správce oken obsahuje seznam všech oken vizualizačního projektu.
Umožňuje otevírat či zavírat okna, přidávat okna do projektu nebo je z
projektu odstraňovat, a přepínat mezi jednotlivými okny.
Styl písma vlastností okna indikuje, zda je okno otevřené, tj. načtené do
paměti (tučné písmo), nebo zavřené (normální písmo). Seznam je možné
řadit podle Titulku, Jména a ID (identifikačního čísla) okna. Ikony před
titulkem se liší podle typu okna (standardní, dialogové, lišta) a podle toho,
zda je okno v runtime režimu dynamicky načítáno. Ve stavovém řádku je
zobrazeno jméno a název souboru okna označeného ve správci.

Přidat nové okno
Přidat existující okno
Odstranit okno
Otevřít okno
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Správce hladin

Systém hladin dodává pracovní ploše okna třetí rozměr. Jednotlivé
komponenty lze umisťovat do různých hladin a této vlastnosti potom využít
například pro usnadnění práce s větším počtem komponent v okně.
Ve Správci hladin lze jednotlivé hladiny přejmenovat a podle potřeby skrýt,
či zamknout všechny komponenty v dané hladině proti změně polohy
a rozměrů pomocí myši. Viditelnost hladiny se nastavuje pomocí příslušného
tlačítka, zatrhnutím pole v řádku s názvem hladiny, dvojitým kliknutím do
tohoto řádku, nebo z lokálního menu. Uzamčení hladiny se nastavuje
pomocí příslušného tlačítka nebo z lokálního menu a je indikováno šedou
barvou písma názvu hladiny.

Viditelnost

Viditelnost komponent v hladině.

Zámek

Uzamčení komponent v hladině proti změně polohy a rozměrů tažením myší.

Přejmenovat

Přejmenování hladiny.
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INFORMAČNÍ OKNO

V tomto okně je při startu projektu zobrazován stav načítání projektu. Po
otevření projektu okno obsahuje údaje o poloze kurzoru a vybraných
parametrech komponenty, nad kterou je umístěn kurzor myši – informace
o hladině, ve které je komponenta umístěna, o základních vazbách
komponenty na proměnnou, skript apod.
Na uvedeném příkladu jsou v Informačním okně kromě polohy kurzoru
zobrazeny informace o komponentě Tlačítko: je umístěna v hladině
s názvem Hladina0, jméno tlačítka je Button1 a má vazbu na proměnnou
Proměnná1 ze stanice Tecomat1; při stisku tlačítka je spuštěn skript
Událostní1 a tlačítko zároveň funguje jako přepínač do okna Parametry.
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2.8

Standardní dialogová okna

STANDARDNÍ DIALOGOVÁ OKNA

Jedná se o pracovní okna, která slouží k definici objektů – k nastavení jejich
vzhledu a dalších parametrů. Dialogová okna jsou vyvolávána při editaci
parametrů objektů; mohou sloužit k přímému zadání hodnoty či skupiny
hodnot, nebo k výběru jednoho nebo skupiny definovaných prvků.
2.8.1

Dialog pro výběr barvy

Pro nastavení barvy je použit standardní výběrový dialog systému Windows.
Paleta definovaných vlastních barev je ukládána v rámci vizualizačního
projektu.
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Dialog pro výběr fontu

V tomto okně se definuje písmo, jeho řez, velikost, styl, barva a skript.

2.8.3

Výběrový dialog

Univerzální výběrový dialog slouží pro výběr jednoho či skupiny
definovaných objektů. Obsahuje seznam objektů, které je možné v daném
kontextu vybrat. Např. je-li přiřazována vazba komponenty na proměnnou,
zobrazí výběrový dialog seznam proměnných; je-li přiřazována vazba na
skript, bude zobrazen seznam skriptů.
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Výběrový dialog disponuje funkcemi pro usnadnění výběru požadovaného
objektu – například automatickým vyhledáváním objektu podle počátečních
písmen názvu, filtrováním objektů dle zvoleného názvu, automatickým
skrytím nepovolených typů objektů apod.
Nahoru

Přechod z aktuálně zobrazené úrovně o jednu
úroveň výš (například z úrovně proměnných se
lze přesunout do úrovně stanic apod.).

Nastavit filtr

Zúžení nabídky podle zvoleného filtru. Filtr lze
vybrat z naposledy použitých nastavení, nebo
přímo zadat v editačním okně filtru. Při zadávání
filtru lze využít tzv. hvězdičkovou konvenci, kdy
znak „?“ představuje libovolný znak a znak „*“
libovolný řetězec (například při nastavení filtru
P?o* jsou zobrazeny všechny objekty, jejichž
název začíná písmenem „P“ a na třetím místě má
písmeno „o“).

Zrušit filtr

Zrušení nastaveného filtru – v seznamu budou
opět zobrazeny všechny položky.

Typy proměnných

Podrobné nastavení filtru podle vybraných typů
proměnných. Funkce je dostupná pouze při
výběru proměnné.

Zobrazovat složky

Pokud jsou objekty uspořádány do složek, je
možné tímto tlačítkem přepínat zobrazení ve
složkách resp. v seznamu bez složek.

Zobrazit

Typ zobrazení objektů – může být zobrazen
seznam obsahující pouze názvy, nebo detailní
seznam obsahující i další parametry objektů (např.
typ a adresa při výběru proměnné apod.).

Sdílené obrázky

Zobrazení seznamu sdílených obrázků. Funkce je
dostupná pouze při výběru obrázku.
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Dialog pro výběr přístupových práv

Dialog slouží pro výběr množiny přístupových práv pro vybranou akci (např.
nastavení hodnoty proměnné v runtime režimu pomocí displeje).

Servisní oprávnění

Uživatel musí mít kromě vybraných přístupových
práv i servisní oprávnění.

Označit vše

Aktivace všech oprávnění.

Seznam oprávnění

Otevření Editoru přístupových práv projektu (viz
kapitola 2.4.3).
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2.9

Komponenty

KOMPONENTY

K nastavení jednotlivých parametrů komponent slouží kromě Správce
objektů i tzv. Editory komponent. Po zvolení položky
Parametry
objektu… z menu
Editace resp. z lokálního menu, nebo po dvojitém
kliknutí na plochu komponenty se otevře dialogové okno s parametry
vybrané komponenty. V okně editoru jsou na rozdíl od Správce objektů
pouze vlastnosti jedné (zvolené) komponenty a nelze tedy měnit parametry
několika komponent najednou. O to větší důraz je kladen na přehlednost a
jednoduchost editace. Parametry jsou seskupeny do samostatných záložek
podle významu. Následující kapitoly obsahují podrobný popis parametrů a
funkcí jednotlivých komponent.
2.9.1

Společné parametry komponent

Záložka Základní a parametry Základní záložky Dynamické jsou společné
pro editory všech komponent, záložky Lokální menu a Skripty pro editory
většiny komponent. V případě, že parametry nemají u dané komponenty
význam, jsou editační prvky nepřístupné.
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Základní

Jméno

Jedinečný identifikátor komponenty v rámci okna,
ve kterém je vložena (slouží např. pro práci
s komponentou ve skriptech).

Poloha

Zadání
souřadnic
levého
horního
komponenty na ploše okna v pixelech.

Velikost

Zadání šířky a výšky komponenty v pixelech.

Hladina

Umístění komponenty v systému hladin.

rohu

Zobrazit krátkou nápovědu
Zobrazení krátké nápovědy se zadaným textem po
umístění kurzoru myši na komponentu.
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Dynamické

Základní

Vazby na proměnné, které mohou v runtime
režimu dynamicky měnit viditelnost, polohu a
velikost komponenty.
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Lokální menu
U většiny komponent je možné vytvořit vazbu na komponentu Lokální menu
vloženou na plochu stejného okna; v runtime režimu bude definované menu
zobrazeno po kliknutí příslušného tlačítka myši na plochu komponenty.

176

Reliance 3 · design

Komponenty

Skripty
U většiny komponent je možné vytvořit vazbu na skript definovaný ve
Správci skriptů; v runtime režimu bude daný skript spuštěn po kliknutí
(resp. dvojitém kliknutí) příslušného tlačítka myši na plochu komponenty.
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Displej

Komponenta pro zobrazení a editaci aktuální hodnoty proměnné, na kterou
je displej navázán.
Funkce

Vazba na proměnnou

Vazba na hlavní proměnnou, jejíž hodnota je
v displeji zobrazována – v závislosti na nastavení
parametrů v záložce Zabezpečení lze hodnotu této
proměnné pomocí displeje i zadávat; testovací hodnota slouží pro zobrazení ve vývojovém prostředí.

Meze

Funkce pro změnu barvy hodnoty a pozadí
displeje v závislosti na podkročení resp.
překročení aktuální hodnoty proměnné mimo
varovné a havarijní meze.
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Statické
V náhledu v horní části editoru je zobrazeno nastavení písma, zarovnání
a barvy pozadí. Nastavení všech parametrů se projeví po uložení
provedených změn přímo v návrhovém okně, kde je komponenta umístěna.

Hodnota

Nastavení písma a vodorovného posunu hodnoty
na ploše displeje.

Zarovnání

Zarovnání hodnoty k okrajům nebo na střed plochy displeje.

Styl zobrazení

Zobrazení hodnoty zvoleným fontem nebo ve
stylu LCD.

Rám

Nastavení parametrů orámování plochy displeje.

Stín

Zobrazení stínu písma hodnoty s nastavenou
hloubkou a barvou.

Pozadí

Nastavení průhledného pozadí displeje nebo jeho
barvy.
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Jednotky
V náhledu v horní části editoru je zobrazeno nastavení písma, zarovnání
a barvy pozadí. Nastavení všech parametrů se projeví po uložení
provedených změn přímo v návrhovém okně, kde je komponenta umístěna.

Zobrazit
Samostatná zóna

180

Zobrazení jednotek za hodnotou proměnné.
Umístění jednotek do samostatného prostoru
v pravé části displeje s nastavitelnou šířkou
(ve vývojovém prostředí je zóna oddělena
svislou přerušovanou čárou); potom lze pro
jednotky individuálně nastavit písmo, barvu
pozadí, stín, vodorovný posun a zarovnání,
případně jednotky skrýt a ponechat zónu
prázdnou.
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Zabezpečení

Povolit zadávání hodnoty Povolení zadávat v runtime režimu hodnotu
proměnné zobrazené v displeji (v runtime režimu
se po kliknutí levého tlačítka myši na plochu
displeje otevře dialogové okno Zadat hodnotu
proměnné).
Zabezpečit

Výběr přístupových práv vyžadovaných pro
zadání hodnoty proměnné.

Upozornit při překročení Při nastavení hodnoty proměnné mimo
stanovené meze bude před zapsáním nové
hodnoty do hlavní proměnné zobrazeno
dialogové okno se zadaným textem.
Nepovolit překročení

Funkce nedovolí zadat hodnotu proměnné
mimo stanovené meze.
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Tlačítko

Komponenta pro editaci hodnoty proměnné, na kterou je tlačítko navázáno;
současně může sloužit k aktivaci okna, spuštění externí aplikace a provedení
vybrané akce.
Funkce

Vazba na proměnnou

negace
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Vazba na hlavní proměnnou, jejíž hodnota je
tlačítkem editována. Pokud je tlačítko navázáno na
binární proměnnou, je v runtime režimu při stisku
tlačítka do proměnné zapsána logická 1 a při
vymáčknutí tlačítka logická 0. V případě vazby na
proměnnou jiného typu je po stisku otevřeno
dialogové okno pro zadání nové hodnoty.
Tento parametr má
binární proměnnou;
aktivní, je při stisku
zasána logická 0 a při

význam u vazby na
pokud je parametr
tlačítka do proměnné
vymáčknutí logická 1.
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Ostatní funkce

akce

Komponenty

Tlačítko lze využít pro aktivaci libovolného okna
projektu (s výjimkou okna, v němž je tlačítko
vloženo), ke spuštění externí aplikace a k
provedení jedné z nabízených akcí.
Tlačítku je možné přiřadit některou z
následujících
akcí:
předchozí
okno,
následující okno, zavření okna, přihlášení
uživatele, odhlášení uživatele, www odkaz
(zadání URL), zobrazení aktuálních hlášení,
zobrazení archivních hlášení, zobrazení
archivních hlášení stanice (výběr stanice),
zobrazení grafu (výběr grafu), zobrazení
seznamu grafů, zobrazení obrázku (výběr
obrázku ze Správce obrázků, nebo externího
souboru,
a
nastavení
parametrů
maximalizovat a Zobrazit tlačítko 'Zpět'),
zobrazení seznamu receptur, zobrazení
tabulkové sestavy (výběr tabulkové sestavy),
zobrazení seznamu tabulkových sestav,
zobrazení tiskové sestavy (výběr tiskové
sestavy), zobrazení seznamu tiskových sestav.
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Statické

Vzhled a chování
ploché tlačítko

Plastický rám tlačítka bude vykreslen pouze
tehdy, když bude kurzor myši nad plochou
komponenty.

grafické tlačítko

Místo tlačítka je vykreslen pouze obrázek
odpovídající příslušnému stavu tlačítka.

tlačítko bez aretace

Tlačítko nezůstává po stisknutí a uvolnění
tlačítka myši zamáčknuté – tento typ tlačítka
má smysl pouze tehdy, když je navázána
binární proměnná; proměnná má hodnotu
logická 1 (příp. logická 0 při aktivním
parametru negace) pouze tehdy, když je
tlačítko stisknuto pomocí myši.

zalamovat text

Zalomení textu – slovo zasahující mimo
plochu komponenty bude vždy na dalším
řádku.

Text
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Stín

Komponenty

Zobrazení stínu textu s nastavenou hloubkou
a barvou.

Rám

Nastavení šířky plastického rámu a černého orámování tlačítka.

Podklad

Nastavení průhledného tlačítka nebo výběr podkladové textury (obrázku).

Stavy
Definice vzhledu jednotlivých stavů tlačítka – v záložce Stav 0 pro klidový
stav tlačítka, v záložce Stav 1 pro zamáčknuté tlačítko a v záložce Aktivní
pro zobrazení při umístění kurzoru myši nad plochu komponenty.

Text

Zadání textu vykreslovaného s nastaveným
písmem a zarovnáním na ploše tlačítka se
zvolenou barvou (pokud není zadán text pro stav
1, je pro tento stav přebírán text stavu 0).

Obrázek

Výběr obrázku a nastavení jeho umístění na ploše
tlačítka (posun ve vodorovném a svislém směru
a zarovnání na střed nebo k okrajům tlačítka).
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Pro aktivní stav tlačítka lze nastavit barvu tlačítka,
barvu textu, přehrání vybraného zvuku a
zobrazení vybraného obrázku.

Zabezpečení

Funkce komponenty
Zabezpečit

Výběr přístupových práv vyžadovaných pro
změnu hodnoty proměnné.

Zadávání hodnoty
Dotaz do stavu 0, Dotaz do stavu 1
Po kliknutí na tlačítko bude před zapsáním
nové hodnoty do hlavní proměnné zobrazeno
dialogové okno se zadaným textem.
Upozornit při překročení Při nastavení hodnoty proměnné mimo
stanovené meze bude před zapsáním nové
hodnoty do hlavní proměnné zobrazeno
dialogové okno se zadaným textem.
Nepovolit překročení
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Funkce nedovolí zadat hodnotu proměnné
mimo stanovené meze.
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2.9.4

Komponenty

Text

Komponenta pro zobrazení textu bez vazby na proměnnou.
Statické
Libovolný text se zadává v editačním poli v horní části editoru, které slouží
současně jako náhled nastavení písma, zalomení, zarovnání a barvy pozadí.
Nastavení všech parametrů se projeví po uložení provedených změn přímo
v návrhovém okně, kde je komponenta umístěna.

Text

Nastavení písma textu a dalších funkcí.
automatický rozměr

Přizpůsobení velikosti komponenty délce textu.

zalamovat

Zalomení textu – slovo zasahující mimo
plochu komponenty bude vždy na dalším
řádku.

Zarovnání

Zarovnání textu k okrajům nebo na střed plochy
komponenty.

Orientace

Orientace textu ve vodorovném či svislém směru;
svislý text lze zobrazit pouze s fontem TrueType.

Stín

Zobrazení stínu textu s nastavenou hloubkou,
pozicí a barvou.
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Rám

Nastavení parametrů orámování plochy komponenty.

Pozadí

Nastavení průhledného pozadí textu nebo jeho
barvy.

2.9.5

Aktivní text

Komponenta pro zobrazení textu v závislosti na aktuální hodnotě proměnné,
na kterou je aktivní text navázán. Je-li aktuální hodnota řídící proměnné
v intervalu nastaveném pro některý z definovaných textů, je tento text
vykreslen na plochu komponenty.
Funkce

Vazba na proměnnou

Vazba na hlavní proměnnou, kterou je řízeno
vykreslení příslušného textu; testovací hodnota
slouží pro zobrazení ve vývojovém prostředí.

Text

Libovolný text pro zvolený stav komponenty se
zadává v editačním poli v horní části, které slouží
současně jako náhled nastavení písma, zarovnání
a barvy pozadí. Text bude v runtime režimu zobrazen, když bude aktuální hodnota řídící proměnné ležet v intervalu daném nastavením parametrů
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od hodnoty a do hodnoty (pokud tuto podmínku
splňuje více stavů, je zobrazen text stavu s nižším
pořadím; pokud podmínku nesplňuje žádný stav,
je zobrazen text prvního stavu).
Zarovnání

Zarovnání textu k okrajům nebo na střed plochy
komponenty.

Pozadí

Nastavení průhledného pozadí textu nebo jeho
barvy.

Statické

Text
zalamovat

Rám

Zalomení textu – slovo zasahující mimo
plochu komponenty bude vždy na dalším
řádku.
Nastavení parametrů orámování plochy aktivního
textu.
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Obrázek

Statická komponenta zobrazující vybraný obrázek.
Statické

Obrázek
zobrazení

Transparentní barva
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Způsob zobrazení vybraného obrázku –
normálně (s původní velikostí), podle objektu
(přizpůsobení rozměrů obrázku velikosti komponenty), podle obrázku (přizpůsobení rozměrů komponenty obrázku), nebo formou
dlaždic.
Výběr barvy, určené barvou bodu se souřadnicemi
X a Y, která má být považována za průhlednou;
všechna místa obrázku s touto barvou budou
průhledná.
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Komponenty

Aktivní obrázek

Komponenta pro zobrazení obrázku v závislosti na aktuální hodnotě
proměnné, na kterou je aktivní obrázek navázán. Je-li aktuální hodnota
řídící proměnné v intervalu nastaveném pro některý z definovaných
obrázků, je tento obrázek vykreslen na plochu komponenty.
Dynamické

Rozšířené

Skupina parametrů rozšiřujících
vlastnosti komponenty.

dynamické

Blikání

Vazba na proměnnou řídící blikání se
zadaným časovým intervalem; v runtime
režimu bude komponenta blikat, když bude
hodnota proměnné různá od nuly.

Porucha

Vazba na proměnnou nesoucí informaci
o poruchovém stavu. Pokud je hodnota
proměnné různá od nuly, je v runtime
režimu zobrazen vybraný poruchový obrázek.
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Funkce

Vazba na proměnnou

Vazba na hlavní proměnnou, kterou je řízeno
vykreslení příslušného obrázku; testovací hodnota
slouží pro zobrazení ve vývojovém prostředí.

Obrázek

Zvolený obrázek bude v runtime režimu zobrazen,
když bude aktuální hodnota řídící proměnné ležet
v intervalu daném nastavením parametrů od
hodnoty a do hodnoty (pokud tuto podmínku
splňuje více stavů, je zobrazen obrázek stavu s
nižším pořadím; pokud podmínku nesplňuje žádný
stav, je zobrazen obrázek prvního stavu).

blikání

Lokální menu
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Blikání obrázku se zadaným časovým
intervalem (pokud není blikání globálně
řízeno proměnnou – viz záložka Dynamické).
Vazba na komponentu Lokální menu, vloženou na
plochu stejného okna; v runtime režimu bude
definované
menu
zobrazeno
po
kliknutí
příslušného tlačítka myši na plochu komponenty v
daném stavu (toto nastavení má přednost před
globálním nastavením – viz záložka Lokální menu
v kapitole 2.9.1 SPOLEČNÉ PARAMETRY KOMPONENT).

Reliance 3 · design

Komponenty

Statické

Transparentní barva

Výběr barvy, určené barvou bodu se souřadnicemi
X a Y, která má být považována za průhlednou;
všechna místa obrázku aktuálního stavu s touto
barvou budou průhledná.

Zobrazení

Způsob zobrazení obrázku – normálně (s původní
velikostí), podle objektu (přizpůsobení rozměrů
obrázku velikosti komponenty), podle obrázku
(přizpůsobení rozměrů komponenty obrázku), nebo
formou dlaždic.
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Animace

Komponenta pro přehrání posloupnosti obrázků. Spuštění a zastavení
animace je možné řídit proměnnou.
Dynamické

Rozšířené
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Skupina parametrů rozšiřujících
vlastnosti komponenty.

dynamické

Rychlost

Vazba na proměnnou, jejíž hodnota určuje
časový interval, se kterým se mají měnit
jednotlivé snímky animace; pokud je
parametr neaktivní, zadává se tento interval
konstantní.

Porucha

Vazba na proměnnou nesoucí informaci
o poruchovém stavu animovaného děje.
Pokud je hodnota proměnné různá od nuly,
je v runtime režimu místo animovaných
snímků zobrazen vybraný poruchový obrázek.

Reverzní chod

Vazba na proměnnou, která v runtime režimu
dynamicky aktivuje funkci reverzního chodu
animace (přehrání snímků v obráceném po-
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Komponenty

řadí), když je její hodnota různá od nuly (po
aktivaci parametru Negace tehdy, když je
hodnota proměnné rovna nule).
Funkce

Vazba na proměnnou

Vazba na řídící proměnnou; v runtime režimu je
animace spuštěna, je-li aktuální hodnota proměnné
rovna hodnotě zadané v parametru spouštěcí
hodnota. Pokud je parametr proměnná neaktivní,
je animace spuštěna ihned po načtení okna.
Parametr spustit animaci slouží pro zobrazení
animace ve vývojovém prostředí.

Obrázek

Výběr obrázku pro zvolený snímek animace.
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Statické

Klidový obrázek

Zobrazení
klidového
obrázku
na
komponenty, když není animace spuštěna.

Transparentní barva

Výběr barvy, určené barvou bodu se souřadnicemi
X a Y, která má být považována za průhlednou;
všechna místa s touto barvou budou v aktuálně
vykreslovaném snímku průhledná.

Zobrazení

Způsob zobrazení obrázků animace – normálně
(s původní velikostí), podle objektu (přizpůsobení
rozměrů obrázku velikosti komponenty), podle
obrázku (přizpůsobení rozměrů komponenty
obrázku), nebo formou dlaždic.

Typ animace

Výběr, zda má být animace spouštěna opakovaně,
nebo spuštěna pouze 1×; v tomto případě je
možné zvolit zobrazení prvního snímku po
přehrání animace.
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Komponenty

Multimediální přehrávač

Nástroj pro přehrávání multimediálních souborů.
Funkce

Vazba na proměnnou

Vazba na hlavní proměnnou, kterou je řízeno
přehrávání souboru; v runtime režimu začne
přehrávání při změně hodnoty proměnné z nuly
na hodnotu různou od nuly.

Soubor pro přehrání

Výběr souboru ve standardním formátu *.avi (soubor musí být umístěn v adresáři »MMedia«).
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Potrubí

Komponenta umožňující vytvořit trojrozměrné prvky vizualizace, např.
potrubí, nádrže a kotle. Barvu komponenty s vazbou na proměnnou lze
dynamicky měnit v závislosti na aktuální hodnotě řídící proměnné.
Funkce

Vazba na proměnnou

Vazba na hlavní proměnnou, kterou je řízeno
dynamické vykreslování barev komponenty –
pokud je parametr neaktivní, je zobrazení statické;
testovací hodnota slouží pro zobrazení ve
vývojovém prostředí.

Stav

Zvolený stav komponenty bude v runtime režimu
zobrazen, když bude aktuální hodnota řídící
proměnné ležet v intervalu daném nastavením
parametrů od hodnoty a do hodnoty (pokud tuto
podmínku splňuje více stavů, je zobrazen stav s
nižším pořadím; pokud podmínku nesplňuje žádný
stav, je zobrazen první stav).

Barvy

Nastavení barev a offsetu (v intervalu 0–255); tyto
parametry definují vykreslení plochy komponenty
formou gradientů (postupných přechodů).
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Statické

Šířka

Zadání šířky potrubí v pixelech; šířku přímého
potrubí lze aktivací parametru podle objektu
přizpůsobit výšce resp. šířce komponenty (v
závislosti na orientaci).

Barvy

Nastavení barev a offsetu (v intervalu 0–255) pro
statické zobrazení; tyto parametry definují
vykreslení plochy komponenty formou gradientu
(postupného přechodu), pokud je aktivní parametr
3D; v opačném případě je plocha komponenty
vyplněna první barvou.

Okraje

Ohraničení
uzavřených
okrajů
nastavenou šířkou a barvou.

Tvar

Výběr přímého potrubí nebo některého z tvarů
koleno, křížení nebo spojení ve tvaru T.

Orientace

Vykreslení přímého potrubí ve vodorovném či
svislém směru.

Zakončení

Vykreslení přímého potrubí s uzavřeným koncem
ve tvaru elipsy o daném poloměru (vhodným na-

potrubí

s
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stavením parametrů zakončení lze vytvořit např.
nádrže, jímky, reaktory apod.).
Příruba

Vykreslení přímé čáry s nastavenou šířkou
a barvou, oddělující zakončení potrubí.

Výběr tvaru

Výběr z ostatních tvarů potrubí; u tvaru koleno
lze nastavit vnitřní poloměr a počet segmentů
ohybu (parametr počet segmentů určuje kvalitu
vykreslení ohybu kolena a má vliv na náročnost
vykreslování).
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2.9.11

Komponenty

Indikátor průběhu

Komponenta pro grafické zobrazení aktuální hodnoty proměnné, na kterou
je indikátor průběhu navázán.
Funkce

Vazba na proměnnou

Vazba na hlavní proměnnou, jejíž hodnota je
indikována; testovací hodnota slouží pro zobrazení
ve vývojovém prostředí.

Rozsah

Zadání
minimální
a
maximální
zobrazované
proměnné
(určení
indikátoru).

Meze

Funkce pro změnu barvy indikátoru v závislosti
na podkročení resp. překročení aktuální hodnoty
proměnné mimo varovné a havarijní meze.

hodnoty
rozsahu
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Statické

Orientace

Vykreslení indikátoru
svislém směru.

ve

vodorovném

nebo

Dělený

Rozdělení indikačního pruhu na zvolený počet
dílků, oddělených mezerami se zadanou šířkou.

Styl
jednobarevný

Celý indikační pruh je vykreslován jednou
barvou, závislou na aktuální hodnotě proměnné a nastavení barev pro hodnotu uvnitř a mimo stanovených mezí (viz záložka Funkce).

vícebarevný

Části indikačního pruhu jsou barevně
odlišeny v závislosti na nastavení mezí
proměnné (viz záložka Funkce) a barev pro
hodnotu
proměnné
uvnitř
a
mimo
stanovených mezí.

Hodnota

Nastavení barvy indikačního pruhu, příp. barvy
pro hodnotu proměnné uvnitř stanovených mezí.

Rám

Nastavení parametrů orámování plochy indikátoru.

Pozadí

Nastavení barvy pozadí indikátoru.
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2.9.12

Komponenty

Ukazatel

Komponenta pro zobrazení analogového (ručičkového) přístroje; poloha
ručičky je závislá na aktuální hodnotě proměnné, na kterou je ukazatel
navázán.
Funkce

Vazba na proměnnou

Vazba na hlavní proměnnou, jejíž hodnota určuje
polohu (úhel natočení) ručičky; testovací hodnota
slouží pro zobrazení ve vývojovém prostředí.
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Statické

Osa

Výběr orientace (dole, nahoře, vlevo, vpravo nebo
uprostřed), zadání posunu osy od okraje
komponenty a případné zobrazení osy s
nastavenou velikostí (průměrem) a barvou.

Čára

Nastavení šířky a výběr barvy čáry (ručičky).

Zakončení

Výběr typu (žádné, šipka, plná šipka) a barvy
zakončení. U šipky lze nastavit ostrost a velikost.

Pozadí

Nastavení průhledného pozadí ukazatele nebo
jeho barvy.

Rám

Nastavení parametrů orámování plochy ukazatele.
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2.9.13

Komponenty

Plovoucí graf

Komponenta pro zobrazení vybraného grafu, definovaného ve Správci
plovoucích grafů. Runtime modul neustále udržuje data pro řady plovoucích
grafů v paměti (i když okno není načteno).
Funkce

Zobrazovaný graf

Vazba na plovoucí graf, který bude v runtime
režimu zobrazen na ploše komponenty.

Parametry

Otevření dialogového okna s parametry pro
nastavení vzhledu, názvu, os a legendy grafu.

Náhled

Náhled nastavení plovoucího grafu.
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Plovoucí diagram

Komponenta pro zobrazení obecného X-Y diagramu. Každý diagram je
tvořen pomocí řad, které je složeny z bodů. Souřadnice X a Y jednotlivých
bodů jsou definovány jako konstanty nebo hodnoty navázaných
proměnných. Řada může být tvořena i pomocí bodu s vazbou na
proměnnou typu pole, nebo může být tvořena posloupností hodnot s
konstantním intervalem.
Dynamické

Rozšířené
Rychlost

206

Vazba na proměnnou, jejíž hodnota určuje
rychlost aktualizace diagramu v ms; pokud je
parametr neaktivní, zadává se tento interval
konstantní.
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Řady
Seznam řad v diagramu a jejich nastavení.
Parametry

Název

Označení řady, které bude použito v legendě.

Typ

Výběr
typu
zobrazení
řady
(čárový,
sloupcový, horizontální sloupcový, pole, body,
koláčový, jednoduché čáry).

Barva

Nastavení barvy řady.

Počet hodnot

Zadání uvažovaného počtu hodnot v řadě.
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Osa X

Vlastní osa

Zobrazení vlastní osy vybrané řady, u níž lze
nastavit viditelnost, rozsah, posun a polohu.

Viditelná osa

Zobrazení osy.

min

Dolní mez rozsahu osy.

max

Horní mez rozsahu osy.

Začátek

Počátek osy vzhledem k rozsahu v %.

Konec

Konec osy vzhledem k rozsahu v %.

Pozice

Pozice osy vzhledem k rozsahu v %.

Náhled

Náhled na nastavený souřadný systém (Osa X
a Osa Y).

Osa Y
Převrácená osa

Opačné pořadí hodnot na ose.

Ostatní parametry viz záložka Osa X.
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Data
Seznam bodů ve vybrané řadě.

název

Označení bodu
popisku bodu).

hodnota X, hodnota Y

Výběr typu hodnoty souřadnice bodu –
konstanta (zadání konstantní hodnoty),
hodnota proměnné (vazba na proměnnou),
pole hodnot (vazba na proměnnou typu pole),
konstantní interval (posloupnost hodnot od
nuly se zadaným konstantním intervalem);
poslední dva typy jsou vhodné pro definici
řady pomocí jednoho bodu).

POZNÁMKA

(může

být

zobrazeno

v

Typy hodnot lze obecně kombinovat. Pro správnost
zobrazení je třeba zajistit, aby celkový počet hodnot v ose X
odpovídal počtu hodnot v ose Y. Doporučujeme vždy
používat stejný typ hodnoty pro souřadnice jedné osy, resp.
pole se stejným počtem prvků pro souřadnice X a Y.
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Statické

Parametry

Otevření dialogového okna s parametry pro
nastavení vzhledu, názvu, os a legendy diagramu
a jednotlivých řad.

Náhled

Náhled nastavení vzhledu plovoucího diagramu.
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2.9.15

Komponenty

Radiová tlačítka

Komponenta pro indikaci a nastavení některé z několika definovaných
hodnot proměnné, na kterou je komponenta radiová tlačítka navázána, nebo
pro indikaci a nastavení několika binárních proměnných, na které jsou
navázána jednotlivá tlačítka komponenty – v tomto případě je při změně
stavu komponenty v runtime režimu do proměnné zvoleného tlačítka
zapsána logická 1 a do proměnných ostatních tlačítek logická 0.
Funkce

Vazba na proměnnou

Vazba na hlavní proměnnou, kterou je řízena
indikace stavu komponenty, a jejíž hodnotu lze
pomocí radiových tlačítek nastavit; testovací
hodnota slouží pro zobrazení ve vývojovém
prostředí. Pokud je parametr proměnná neaktivní,
je u jednotlivých tlačítek očekávána vazba na
binární proměnnou.

Text

Zadání libovolného textu a odpovídající hodnoty
hlavní proměnné pro zvolené tlačítko, resp.
vytvoření vazby na binární proměnnou (pokud je
parametr proměnná neaktivní). V runtime režimu
bude dané tlačítko označeno, když bude aktuální
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hodnota hlavní proměnné rovna nastavené
hodnotě, resp. když hodnota binární proměnné
tlačítka bude logická 1; a naopak – kliknutím na
dané tlačítko bude do hlavní proměnné zapsána
odpovídající hodnota, resp. bude do binární
proměnné tlačítka zapsána logická 1 a do
proměnných ostatních tlačítek logická 0.
Dotaz před nastavením hodnoty
Po kliknutí na tlačítko bude před zapsáním nové
hodnoty do hlavní proměnné (resp. do binárních
proměnných) zobrazeno dialogové okno se
zadaným textem.
Statické

Text

Nastavení písma textu tlačítek a barvy písma
označeného tlačítka.

Pozadí

Nastavení průhledného pozadí radiových tlačítek
nebo jeho barvy.
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Zabezpečení

Zadávání hodnoty
Zabezpečit

2.9.16

Výběr přístupových práv vyžadovaných pro
změnu hodnoty proměnné.

Rozbalovací nabídka

Komponenta pro indikaci a nastavení některé z několika definovaných
hodnot proměnné, na kterou je rozbalovací nabídka navázána. Hodnotě
proměnné odpovídá text položky rozbalovací nabídky. Záložka Zabezpečení
viz kapitola 2.9.15 RADIOVÁ TLAČÍTKA.
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Funkce

Vazba na proměnnou

Vazba na hlavní proměnnou, kterou je řízeno
zobrazení příslušného stavu rozbalovací nabídky,
a jejíž hodnotu lze nastavit; testovací hodnota
slouží pro zobrazení ve vývojovém prostředí.

Text

Zadání libovolného textu a odpovídající hodnoty
proměnné pro zvolenou položku; v runtime
režimu bude daný text v rozbalovací nabídce
zobrazen resp. označen, když bude aktuální
hodnota řídící proměnné rovna nastavené
hodnotě, a naopak – zvolením dané položky bude
do hlavní proměnné zapsána odpovídající
hodnota.

Dotaz před nastavením hodnoty
Po zvolení položky bude před zapsáním nové
hodnoty do hlavní proměnné zobrazeno dialogové
okno se zadaným textem.
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Statické

Potvrzovací tlačítko

Tlačítko s nastavenou šířkou, zobrazené v pravé
části komponenty, je dalším stupněm zabezpečení
zápisu do hlavní proměnné. Při změně hodnoty
v runtime režimu je nutné potvrdit nový stav
stisknutím tlačítka, které se zpřístupní po výběru
položky v rozbalovací nabídce. Není-li změna
potvrzena před uplynutím časové prodlevy,
nastavené v parametru timeout potvrzení, není
nová hodnota akceptována a v rozbalovací
nabídce
bude
znovu
zobrazena
položka
odpovídající původní hodnotě.

Nastavení hodnoty

Parametr timeout nastavení představuje prodlevu
zobrazení skutečné hodnoty hlavní proměnné po
změně hodnoty zvolením příslušné položky
rozbalovací
nabídky.
V
případě,
že
se
vizualizačnímu systému nepodaří do proměnné
hodnotu zapsat (například z důvodu výpadku
komunikace se stanicí), bude v rozbalovací
nabídce po uplynutí nastaveného intervalu znovu
zobrazena položka odpovídající původní hodnotě.
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Lokální menu

Komponenta pro zobrazení lokální nabídky s definovanými položkami pro
spuštění skriptu nebo nastavení hodnoty proměnné. Lokální menu lze
navázat na většinu komponent (viz popis záložky Lokální menu v kapitole
2.9.1 SPOLEČNÉ PARAMETRY KOMPONENT); v runtime režimu se zobrazí po
kliknutí příslušného tlačítka myši na plochu dané komponenty.
Funkce

Typ položky

Výběr aktivní nebo pasivní položky menu –
v runtime režimu je po zvolení položky typu text
provedena definovaná akce a lokální menu je
uzavřeno; položka oddělovač slouží pro vykreslení
linky oddělující aktivní položky.

Text

Zadání libovolného textu aktivní položky, který
bude zobrazen v lokální nabídce.

Dynamické

Vazby na proměnné, které v runtime režimu
dynamicky mění viditelnost a přístupnost položky
lokálního menu – položka je viditelná, resp.
přístupná tehdy, když má proměnná hodnotu
různou od nuly (po aktivaci parametru Negace
tehdy, když je hodnota proměnné rovna nule).
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Funkce

2.9.18

Komponenty

Vazba na skript, který má být spuštěn, a na
proměnnou, jejíž hodnotu lze nastavit při zvolení
dané položky lokálního menu v runtime režimu.
Rám

Statická komponenta, umožňující vytvořit různé grafické prvky – např. linku
nebo plochu ohraničenou plastickými okraji.
Statické

Tvar

Výběr z několika základních tvarů.
Zobrazení

Výběr
způsobu
plastického
komponenty (kromě tvaru rám).

zvýraznění

Rám

Nastavení
parametrů
orámování
komponenty při zvolení tvaru rám.

Pozadí

Nastavení průhledného pozadí rámu nebo jeho
barvy, případně výběr obrázku.

zobrazení

plochy

Způsob zobrazení obrázku – normálně (s původní velikostí), podle objektu (přizpůsobení
rozměrů obrázku rámu), podle obrázku (při217
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způsobení rozměrů rámu obrázku), nebo formou dlaždic.
2.9.19

Stupnice

Statická komponenta pro zobrazení měřítka.
Statické

Rozsah

Zadání minima a maxima stupnice (určení
rozsahu) a nastavení počtu desetinných míst pro
zobrazení popisků.

Text

Nastavení písma a odsazení popisků stupnice od
dělící čárky dlouhých dílků (v pixelech).

Orientace

Stupnice může být vodorovná – s umístěním
značek a popisků nahoře či dole, nebo svislá –
s umístěním značek a popisků vlevo či vpravo.

Pozadí

Nastavení průhledného pozadí stupnice nebo jeho
barvy.
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Hlavní osa, Dlouhé dílky, Střední dílky, Krátké dílky
Skupina záložek s parametry pro zobrazení hlavní
osy, dělení a popisků stupnice. U hlavní osy lze
nastavit barvu a tloušťku, u dělení stupnice lze
nastavit počet dílků, délku, tloušťku a barvu
dělících čárek a zobrazení popisků.
2.9.20

ActiveX kontejner

Komponenta umožňující vložit do okna vizualizace ActiveX prvek
nainstalovaný ve Windows, s nímž je možné dále pracovat ve skriptech.
Funkce

Vazba na ActiveX

Výběr ze seznamu nainstalovaných ActiveX prvků.

Styl zobrazení

Způsob zobrazení aplikace na ploše komponenty.

Náhled

Zobrazení vybraného prvku v náhledovém okně,
v němž lze některé ActiveX prvky konfigurovat;
konfigurace se ukládá spolu s kontejnerem.
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Vektory

Skupina komponent pro zobrazení základních tvarů (Obdélník, Kruh, Elipsa,
Oblý obdélník, Mřížka a Čára; komponenta Čára viz kapitola 2.9.22). Jejich
vzhled (definovaný nastavením skupin parametrů Výplň a Čára) může být
statický, nebo řízený proměnnou.
Záložka Funkce a skupiny parametrů Výplň a Čára záložky Statické jsou
společné pro editory všech tvarů (s výjimkou čáry). U komponent Oblý
obdélník a Mřížka záložka Statické obsahuje i další parametry.
Funkce

Vazba na proměnnou

Vazba na hlavní proměnnou, kterou je řízeno
dynamické vykreslování výplně a ohraničení
vektorového tvaru – pokud je parametr proměnná
neaktivní, je zobrazení statické; testovací hodnota
slouží pro zobrazení ve vývojovém prostředí.

Výplň

Skupina parametrů pro nastavení stylu a barvy
výplně vektorového tvaru; u stylu gradient lze
zvolit orientaci a nastavit dvě resp. tři barvy
a offset středu postupného přechodu.

220

Reliance 3 · design

Čára

Komponenty

Skupina parametrů pro nastavení stylu a barvy
ohraničení vektorového tvaru; šířku lze nastavit
pouze u plné čáry, šířka čáry s jiným stylem je
vždy 1 pixel.

Zvolený stav komponenty bude v runtime režimu zobrazen, když bude
aktuální hodnota řídící proměnné ležet v intervalu daném nastavením
parametrů od hodnoty a do hodnoty (pokud tuto podmínku splňuje více
stavů, je zobrazen stav s nižším pořadím; pokud podmínku nesplňuje žádný
ze stavů, je zobrazen první stav).
Statické

Výplň

Skupina parametrů pro nastavení stylu a barvy
výplně vektorového tvaru; u stylu gradient lze
zvolit orientaci a nastavit dvě resp. tři barvy
a offset středu postupného přechodu.

Čára

Skupina parametrů pro nastavení stylu a barvy
ohraničení vektorového tvaru; šířku lze nastavit
pouze u plné čáry, šířka čáry s jiným stylem je
vždy 1 pixel.

Zaoblení

U komponenty Oblý obdélník je zaoblení rohů
určeno elipsou o zadané šířce a výšce.
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Vodorovné dělení

Zadání počtu řádků a nastavení šířky a barvy
vodorovné dělící čáry u komponenty Mřížka.

Svislé dělení

Zadání počtu sloupců a nastavení šířky a barvy
svislé dělící čáry u komponenty Mřížka.

2.9.22

Čára

Komponenta umožňující vytvořit čáru a šipku. Barvu (při šířce 1 pixel i styl)
komponenty s vazbou na proměnnou lze dynamicky měnit v závislosti na
aktuální hodnotě řídící proměnné.
Funkce

Vazba na proměnnou

Vazba na hlavní proměnnou, kterou je řízeno
dynamické vykreslování barev (a příp. stylu)
komponenty – pokud je parametr proměnná
neaktivní, je zobrazení statické; testovací hodnota
slouží pro zobrazení ve vývojovém prostředí.

Stav

Zvolený stav komponenty bude v runtime režimu
zobrazen, když bude aktuální hodnota řídící proměnné ležet v intervalu daném nastavením parametrů od hodnoty a do hodnoty (pokud tuto pod-
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mínku splňuje více stavů, je zobrazen stav s nižším pořadím; pokud podmínku nesplňuje žádný
stav, je zobrazen první stav).
Čára

Skupina parametrů pro výběr stylu a barvy čáry.

Zakončení

Nastavení barev zakončení čáry.

Statické

Typ

Výběr směru čáry: normální (libovolný směr),
vodorovná nebo svislá (čára bude vykreslena ve
středu komponenty).

Čára

Nastavení stylu (projeví se
1 pixel), šířky a barvy čáry.

Zakončení

Nastavení typu (žádné, šipka, plná šipka) a barvy
zakončení pro oba konce. U šipky lze nastavit
velikost a ostrost.

pouze

při

šířce
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Časový program

Časový program je komponenta se vzhledem tlačítka pracující s datovou
strukturou, která obsahuje informace o stavu zařízení (vypnuto/zapnuto)
na jeden týden dopředu. Datovou strukturou je proměnná typu pole
o délce 22 bytů (např. pole bytů nebo wordů). Význam jednotlivých bytů
je následující:
Číslo bytu
1–21
22

Význam
stav zařízení (7 dní × 24 hodin)
zpoždění změny stavu zařízení v minutách

Po kliknutí na komponentu v runtime režimu se zobrazí okno pro nastavení
časového programu (program je možné uložit do souboru a znovu načítat).
Parametry v záložkách Statické a Stavy, týkající se vzhledu komponenty,
viz kapitola 2.9.3 TLAČÍTKO; záložka Zabezpečení viz kapitola 2.9.15 RADIOVÁ TLAČÍTKA.
Funkce

Vazba na proměnnou
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Reliance 3 · design

Komponenty

Okno nastavení časového programu
Vzhled okna pro nastavení časového programu
v runtime modulu.
titulek

Zadání textu zobrazeného v záhlaví okna.

Barva

Barva tlačítka pro stav zařízení „zapnuto“ by
měla kontrastovat s barvou tlačítka pro stav
„vypnuto“ (ta je standardně nastavena na
barvu prostorových objektů v OS Windows).

2.9.24

IRC

IRC je stavebnicový systém určený pro distribuované řízení topení, chlazení,
osvětlení a ovládání spotřebičů (IRC – Intelligent Room Control, inteligentní
řízení místností). Systém IRC má dvoustupňovou topologii – komunikační
modul (TR101) obslouží 32 připojených koncových modulů (TR1xx).
Komponenta IRC se vzhledem tlačítka slouží ke konfiguraci jednoho
koncového pokojového modulu. Umožňuje sledovat provozní data,
nastavovat týdenní časové programy, měnit vybrané funkce koncového
modulu a podrobně modul konfigurovat (např. parametry PID regulace,
korekce čidel, apod.). Přistupovat ke koncovému modulu je možné v třech
úrovních:
– servisní přístup umožňuje vše včetně konfigurace pokojového modulu
a nastavení parametrů regulátoru
– uživatelský přístup správce umožňuje nastavení časového programu
a povolení změn tlačítkem z koncového modulu
– uživatelský základní přístup umožňuje pouze sledování provozních dat
Komponenta pracuje se speciální datovou strukturou (pole bytů o délce
7169 bytů), kterou implementuje proměnná typu IRCArray. Po kliknutí na
plochu komponenty v runtime režimu proběhne jednorázové vyčtení
konfiguračních dat modulu a otevře se okno pro správu modulu. Díky tomu
nemusí být celá struktura pokryta vyčítanými zónami (oblast provozních dat
musí být vyčítána pomocí zón pouze pro on-line aktualizaci těchto dat).
Parametry v záložkách Statické a Stavy, týkající se vzhledu komponenty,
viz kapitola 2.9.3 TLAČÍTKO.
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Funkce

Vazba na proměnnou

Vazba na proměnnou obsahující strukturu časového
programu. Je vyžadována proměnná typu IRCArray;
adresa této proměnné musí být R100.

Parametry modulu
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adresa

Adresa koncového
konfigurován (0–31).

titulek okna

Zadání textu zobrazeného v záhlaví okna.

modulu,

který

bude
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Zabezpečení

Správa

Výběr přístupových práv
uživatelský přístup správce.

Servis

Výběr přístupových práv vyžadovaných pro servisní přístup.

2.9.25

vyžadovaných

pro

Sauter – časový program

Komponenta se vzhledem tlačítka určená k použití v projektech obsahujících
jednu či více stanic typu Sauter (EY2400). Po kliknutí na komponentu
v runtime režimu je zobrazeno okno pro editaci časových programů. Funkce
tohoto okna umožňují vyčtení a editaci časových programů ze stanice
Sauter a zápis do stanice, případně načtení časových programů z disku
počítače nebo uložení na disk.
Jeden časový program je ve stanici Sauter uložen tak, že obsazuje v paměti
prostor o velikosti dvou a více slov. Definováno může být maximálně
128 časových programů. Hlavní proměnná, na kterou je komponenta vázána,
musí být typu array of doubleword. Počet prvků pole určuje maximální
velikost obsazené paměti stanice Sauter při editaci časového programu
v runtime režimu (přitom je zobrazena aktuální informace o obsazené
a zbývající volné paměti). Časový program je definován jemnou strojní
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adresou, tzv. MFA, a skupinou povelů, které jsou při editaci k dispozici.
Povel reprezentuje číselnou hodnotu, která je na určenou adresu zapsána
v případě splnění časových podmínek. Parametr timeout přenosu dat
zajišťuje zpřístupnění editačního okna v případě, že přenos dat ze stanice
nebo do stanice nebyl ve stanoveném limitu úspěšně dokončen.
Parametry v záložkách Statické a Stavy, týkající se vzhledu komponenty,
viz kapitola 2.9.3 TLAČÍTKO; záložka Zabezpečení viz kapitola 2.9.15 RADIOVÁ TLAČÍTKA.
Funkce

Vazba na proměnnou

Vazba na proměnnou obsahující data časových
programů; je vyžadována proměnná typu array
of doubleword.

Titulek editačního okna

Zadání textu zobrazeného v záhlaví editačního
okna.

Přenos dat
timeout (ms)
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Parametry
Text

Název časového programu.

MFA

Jemná strojní adresa, na kterou je zapsán
výsledný povel časového programu.

Povely
Text

Text povelu.

Hodnota

Hodnota povelu.

2.9.26

Sauter – editor svátků

Komponenta se vzhledem tlačítka určená k použití v projektech obsahujících
jednu či více stanic typu Sauter (EY2400). Po kliknutí na komponentu
v runtime režimu je zobrazeno okno pro definici dnů pracovního volna.
Funkce tohoto okna umožňují vyčtení a editaci definovaných svátků ze
stanice Sauter a zápis do stanice, případně načtení svátků z disku počítače
nebo uložení na disk.
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Svátek je ve stanici Sauter uložen tak, že obsazuje v paměti prostor
o velikosti jednoho slova. Definováno může být maximálně 16 svátků.
Hlavní proměnná, na kterou je komponenta vázána, musí být typu array
of word. Počet prvků pole určuje maximální velikost obsazené paměti
stanice Sauter při editaci svátků v runtime režimu (přitom je zobrazena
aktuální informace o obsazené a zbývající volné paměti). Parametr timeout
přenosu dat zajišťuje zpřístupnění editačního okna v případě, že přenos dat
ze stanice nebo do stanice nebyl ve stanoveném limitu úspěšně dokončen.
Parametry v záložkách Statické a Stavy, týkající se vzhledu komponenty,
viz kapitola 2.9.3 TLAČÍTKO; záložka Zabezpečení viz kapitola 2.9.15 RADIOVÁ TLAČÍTKA.
Funkce

Vazba na proměnnou

Vazba
na
proměnnou
obsahující
data
definovaných svátků; je vyžadována proměnná
typu array of word.

Titulek editačního okna

Zadání textu zobrazeného v záhlaví editačního okna.

Přenos dat
timeout (ms)
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2.10

Tipy a triky

TIPY A TRIKY

V této kapitole je uvedeno několik tipů a triků pro usnadnění práce při
vytváření vizualizačního projektu.
2.10.1

Vložení více komponent stejného typu do okna

Pokud je při výběru komponenty z palety komponent stisknuta klávesa
Shift, není režim vkládání po umístění komponenty zrušen a při každém
dalším kliknutí na plochu okna je vložena nová komponenta. Režim
vkládání je automaticky zrušen aktivací režimu označování.
2.10.2

Jemný posun či změna velikosti komponent

Pokud je po označení komponent v okně při tisknutí klávesy šipka vlevo
(vpravo, nahoru, dolů) stisknuta klávesa Ctrl, mění komponenty svou polohu
vybraným směrem o jeden pixel.
Pokud je po označení komponent v okně při tisknutí klávesy šipka vlevo
(vpravo, nahoru, dolů) stisknuta klávesa Shift, mění se rozměry komponent
ve vybraném směru o jeden pixel.
2.10.3

Označení několika komponent

Pokud je při označování komponent v okně stisknuta klávesa Shift, je
možné do výběru přidávat další komponenty, resp. některou z vybraných
komponent naopak odznačit.
2.10.4

Vytváření vazby na proměnnou či položku

Pokud je při zobrazení výběrového dialogu stisknuta klávesa Shift, je okno
pro výběr proměnné resp. položky otevřeno na základní úrovni stromové
struktury – nezávisle na umístění proměnné resp. položky, která příp. byla
doposud objektu přiřazena.
Pokud je při zobrazení výběrového dialogu stisknuta klávesa Ctrl, je okno
pro výběr proměnné resp. položky otevřeno na úrovni naposledy
přiřazované proměnné resp. položky (například jinému objektu).
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Start projektu po zapnutí počítače

Konfigurace OS Windows NT/2000
Změnou registrů Windows (viz následující postup) lze docílit, že po startu
operačního systému není vyžadováno přihlášení uživatele. Vybraný uživatel
musí mít administrátorské oprávnění a heslo delší než 4 znaky.
1.

Ve Windows NT/2000 spustit aplikaci regedt32.exe (je umístěna
v podadresáři »System32«) nebo regedit.exe.

2.

V sekci HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
vyhledat
klíče
DefaultDomainName,
DefaultUserName, DefaultPassword (pokud klíč DefaultPassword
neexistuje, je třeba jej vytvořit – datový typ klíče je REG_SZ), a jako
hodnoty těchto klíčů doplnit údaje vybraného uživatele (doménu, jméno,
heslo).

3.

Do klíče AutoAdminLogon zadat hodnotu „1“ (pokud klíč neexistuje, je
třeba jej vytvořit – datový typ klíče je REG_SZ).

4.

Uložit změny a restartovat systém. Pokud vše bylo zadáno v pořádku,
nebudou již Windows NT/2000 vyžadovat přihlášení.
UPOZORNĚNÍ

Pokud by zadaný uživatel neměl přidělené heslo, nebo
by heslo bylo kratší než 4 znaky, hodnota klíče AutoAdminLogon se při startu automaticky změní na „0“
a Windows budou opět vyžadovat přihlášení uživatele.

Automatický start vizualizace
Pokud má být vizualizace spuštěna vždy po zapnutí počítače, je třeba
u příslušného uživatele umístit do složky »Po spuštění« zástupce runtime
modulu (Reli_rt.exe, Reli_rts.exe nebo Reli_srv.exe). Ve vlastnostech
zástupce se v řádku Cíl na záložce Zástupce definují následující parametry
oddělené mezerou: název a úplná cesta runtime modulu, název a úplná
cesta vizualizačního projektu a název počítače v projektu. Pokud je mezera
součástí parametru, je nutné parametr napsat do uvozovek. Například:
c:\Reliance3\Reli_rt.exe c:\Reliance3\Projekty\Projekt1.prj „Počítač 1“
Zástupce je možné vytvořit i z menu
kaci Reliance design.
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Bezpečné ukončení chodu projektu při výpadku napájení

Základním předpokladem je napájení počítače ze záložního zdroje.
Je-li k záložnímu zdroji dodáván obslužný program, je třeba jej
nakonfigurovat tak, aby se před ukončením operačního systému spustila
utilita R_Termin pro bezpečné ukončení runtime modulu (R_Termin.exe je
součástí instalace systému Reliance).
Nemá-li záložní zdroj vlastní obslužný software, je možné využít funkce
automatického vypnutí runtime modulu, řízeného binární proměnnou. Tuto
funkci lze aktivovat v menu
Runtime Parametry. Při změně hodnoty
řídící proměnné je na obrazovce zobrazeno informační hlášení o ukončení
vizualizačního systému a po uplynutí nastavené prodlevy v minutách je
projekt ukončen. Standardní ukončení chodu vizualizace zamezuje
eventuálnímu poškození dat.
2.10.7

Optimalizace výkonu aplikace

Výkonnost počítače, na kterém je spuštěn vizualizační program, se může
rapidně snížit, nebo dokonce zcela paralyzovat náročnými grafickými
operacemi (i tehdy, když je počítač poměrně výkonný). Uživatel, který se
chystá vizualizaci oživit dynamickými změnami prvků (například animacemi,
změnou velikosti či polohy prvků apod.), by měl dodržovat určité zásady.
Obrázky
Každý obrázek, který je v projektu použit, by měl mít optimalizovanou
barevnou hloubku a celkovou velikost. Ideálním řešením je upravit obrázek
v grafickém programu, který umožňuje uložit obrázek pouze s paletou
použitých barev. Typ souboru, ve kterém je obrázek uložen (např. *.bmp,
*.gif, *.jpg apod.) výkon aplikace přímo neovlivní, má však vliv na velikost
prostoru obsazeného na disku.
Rastr Windows (*.bmp)

Nekomprimovaný formát – nevýhodou je přímá
úměra mezi rozměry obrázku a velikostí souboru;
tento formát je vhodný pouze pro menší obrázky.

Rastr CompuServe (*.gif) Komprimovaný formát vhodný pro obrázky
s menším počtem barev (podporuje pouze 256
barev) a pro obrázky, u nichž bude použita
transparentnost.
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Komprimovaný formát vhodný například pro
fotografie apod. Vzhledem k tomu, že komprese je
ztrátová, není tento formát vhodný pro obrázky,
u nichž bude použita transparentnost.

Metasoubor Windows (*.wmf), rozšířený metasoubor Windows (*.emf)
Vektorové formáty, u nichž nedochází ke ztrátě
kvality při změně rozměrů.
Animace
Pro tvorbu a editaci obrázků použitých v animaci rovněž platí výše uvedená
pravidla. Náročnost zpracování animace při jejím spuštění navíc ovlivňuje
i několik dalších faktorů.
– Rychlost – čím kratší je interval mezi výměnou jednotlivých snímků, tím
náročnější je zpracování. Ačkoliv je tento parametr uveden na prvním
místě, jeho změnu z důvodu optimalizace doporučujeme provést jako
poslední. Rychlost animace by měla být zvolena tak, aby napodobený jev
vypadal přirozeně.
– Transparentnost – pokud je to možné, doporučujeme transparentní
barvy nepoužívat a pro pozadí animace použít stejnou barvu, jakou má
pozadí okna.
– Zobrazení – u komponent vykreslujících na své ploše obrázky (např.
Obrázek, Aktivní obrázek, Animace apod.) se určuje způsob jejich
zobrazení – např. přizpůsobení velikosti obrázku velikosti komponenty,
zobrazení formou mozaiky apod. Nejméně náročnou variantou z hlediska
dynamického zpracování je normální zobrazení; při návrhu animace je
tedy vhodné počítat s umístěním animace v okně, tj. i s její velikostí.
– Umístění komponent – náročnost vykreslování roste, jsou-li nad (a v případě transparentnosti i pod) dynamicky se měnícími komponentami
umístěny jiné prvky. Doporučujeme umístit ostatní komponenty mimo
komponenty s animací.
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2.10.8

Tipy a triky

Optimalizace komunikací s podřízenými stanicemi

Při definici proměnných, a u stanic obsahujících komunikační zóny také při
definici těchto zón, je vhodné dodržovat některá pravidla.
Má-li uživatel možnost ovlivnit adresaci proměnných v podřízeném systému,
měly by být adresy voleny tak, aby proměnné se stejnou periodou čtení
ležely v ucelené oblasti. Komunikační zóna by pak svou délkou měla pokrýt
co největší počet vyčítaných proměnných této oblasti, v nejlepším případě
všechny.
Aktualizace každé komunikační zóny představuje min. dvě základní operace
– dotaz, který je odeslán, a odpověď s daty, která je přijata (tj. dva
komunikační pakety). Čas, který je třeba na vyčtení komunikační zóny, je
z nemalé části tvořen režií spojenou s vysíláním a příjmem dat (například
prodleva mezi dotazem a odpovědí je závislá na komunikačních
parametrech podřízené stanice a může trvat řádově desítky až stovky ms).
Obecně lze říci čím méně paketů, tím méně času potřebného na aktualizaci
dat.
Nemá-li uživatel možnost adresaci proměnných v podřízených stanicích
ovlivnit, pak lze komunikaci optimalizovat pouze vhodným určením
komunikačních zón. Pravidlo čím méně zón, tím lépe platí i v tomto
případě. Může být například vhodnější vyčítat větší blok dat i přesto, že
bude obsahovat data nadbytečná, než jej rozdělit na několik menších bloků.
Nevyhne-li se uživatel většímu počtu komunikačních zón, je vhodné zvážit
nastavení period vyčítání – např. je zbytečné vyčítat data každou vteřinu,
jestliže se jejich hodnota mění maximálně jednou za minutu.
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ŠÍŘENÍ TECHNOLOGICKÝCH DAT
V SÍTI INTERNET/INTRANET

Systém Reliance umožňuje zobrazení živých technologických dat na webu –
včetně aktuálních i archivních stavových hlášení a grafů. V případě potřeby
je možné povelování a kvitace hlášení ze strany WWW klienta.
Na straně klienta není třeba žádná instalace. Jediným požadavkem na SW
vybavení klientského počítače je internetový prohlížeč podporující jazyk
Java. Celá vizualizace je zobrazena v jediné HTML stránce. V této stránce je
vložen tzv. applet, což je aktivní prvek, který zajišťuje vlastní zobrazení
vizualizačních obrazovek a veškerou činnost webového klienta. Tento applet
se nazývá Reliance J. Jakákoliv změna ve vizualizaci se ihned automaticky
promítne na všechny klientské stanice a není tedy nutné u klienta cokoliv
upravovat.
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3.1

Základní principy komunikace na Internetu

ZÁKLADNÍ PRINCIPY KOMUNIKACE NA INTERNETU

Internet je z hlediska počítačů rozdělen na dva základní tábory – klienty
a servery. Klient je počítač požadující data; požadavky na data odesílá
serveru, který je zpracuje a klientovi vrátí odpověď. (Takto funguje např.
prohlížení jakékoliv internetové stránky: v prohlížeči se zadává internetová
adresa, jejíž součástí je i jedinečné jméno – adresa serveru; server jako
odpověď vrátí obsah této stránky a klientský prohlížeč ji zobrazí.)
Aby mohl server požadavek od klienta přijmout a odpovědět mu, musí
k tomu mít určitý nástroj – tzv. službu. Služba je běžná aplikace běžící na
počítači; pokud zajišťuje poskytování obsahu internetových stránek (tzv.
publikaci na Internetu), lze tomuto počítači říkat internetový server.
3.1.1

Služby pro publikaci na Internetu

U operačních systémů Windows jsou součástí instalace Windows 2000
Professional, Server nebo Windows NT 4 Server tzv. Internet Information
Services (IIS). V případě Windows NT 4 Workstation se jedná o PeerWeb
Server. Tyto aplikace vytvoří z počítače plnohodnotný internetový server.
Po instalaci těchto služeb se na pevném disku počítače vytvoří domovský
adresář pro všechny HTML stránky poskytované tímto serverem (typicky
»C:\InetPub\wwwroot«).
Konzole IIS ve Windows 2000 se zobrazí zvolením položky menu Start
Nastavení Ovládací panely Nástroje pro správu Správce služeb sítě
Internet.
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Po zvolení položky Výchozí server WWW u počítače je nutné v panelu
nástrojů zkontrolovat, zda je tato součást spuštěna (tlačítko Spustit službu je
nepřístupné) a případně ji aktivovat (uvedeným tlačítkem nebo zvolením
položky menu Akce Spustit).
Potom je možné zobrazit v internetovém prohlížeči jakýkoliv HTML
dokument uložený v domovském adresáři zadáním příslušné adresy (např.
pro zobrazení souboru test.htm uloženého na počítači pis_04 zadáním
http://pis_04/test.htm). V případě, že počítač není připojen do sítě, je možné
prohlížení vyzkoušet lokálně (adresa http://localhost/test.htm).
Více informací o IIS viz nápověda systému Windows.
3.1.2

Java applety

Applet je interaktivní prvek, který je možné vložit do HTML stránky. Ve své
podstatě je to program napsaný v jazyce Java, zkompilovaný a uložený na
serveru. Applet vložený do stránky je během prohlížení stažen ze serveru
spolu s vlastní stránkou a spuštěn přímo na ploše prohlížeče. Java aplikace
(tzn. i applety) jsou nezávislé na platformě – lze je spustit na jakémkoliv
operačním systému podporujícím jazyk Java. Applety mají i svá omezení,
vycházející především ze zajištění bezpečného chování staženého appletu.
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3.2

Reliance a Internet/intranet

RELIANCE A INTERNET/INTRANET

Vývojové prostředí Reliance umožňuje jednoduchým způsobem převést
(exportovat) existující projekty do tvaru vhodného pro internetové
prohlížeče. Slouží k tomu tzv. Průvodce exportem projektu do WWW tvaru,
který se spouští zvolením položky
Projekt Export do WWW tvaru… z
menu. Výsledkem exportu je internetová stránka index.htm s vloženým
appletem, zkomprimované soubory projektu ve vhodném tvaru a vlastní
soubory appletu Reliance J.
3.2.1

Reliance J

Reliance J je Internet/intranet klient systému Reliance. Jde o applet vložený
do stránky vytvořené při exportu projektu. Tento applet umožňuje zobrazit
živé vizualizační snímky včetně online dat tak, jak je zobrazuje runtime
modul. Dále umožňuje prohlížet aktuální i archivní hlášení a jednoduché
průběhy veličin, a pokud je to žádoucí, i povelovat a kvitovat hlášení.
3.2.2

Komunikace mezi Reliance J a datovým serverem

Reliance J umí získávat technologická data dvěma způsoby.
Prvním z nich je tzv. vyčítání MEM souboru. Jde o pasivní způsob distribuce
dat na Internet. Principem je nakonfigurování runtime modulu takovým
způsobem, aby periodicky zapisoval paměť (tj. veškerá data) stanice do
souborů (viz kapitola 2.6.2 SPRÁVCE STRUKTURY PROJEKTU). Pro správnou
funkci je důležité, aby tyto soubory byly aktualizovány ve stejném adresáři,
do kterého byl proveden export. Pokud je vše správně nakonfigurováno, pak
se po spuštění runtime modulu v tomto adresáři objeví 2 soubory:
•
•

sys.mem (obsahuje data stanice System)
web.mem (obsahuje data připojených stanic)

Jakmile bude spuštěn klient, bude okamžitě zobrazovat aktuální data.
Jak již bylo uvedeno, jedná se o jednostranný, pasivní způsob přenosu dat. To
znamená, že při této konfiguraci nebude možné prohlížet aktuální nebo archivní hlášení a grafy, ani povelovat, kvitovat hlášení, přihlásit uživatele apod.
Druhou možností přenosu dat je oboustranná komunikace pomocí protokolu
TCP/IP. Tento způsob není na rozdíl od vyčítání MEM souborů funkčně
omezen. Důležitou podmínkou je však to, aby na webovém serveru byl
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spuštěn Reliance server (resp. Reliance runtime server) se spuštěným
projektem. Tato aplikace obsluhuje TCP/IP dotazy klientů na data, hlášení
a grafy, zapisuje přihlášení uživatelů a provádí zaslané povely a kvitace.
Komunikace je optimalizována z hlediska množství přenášených dat. Na
serveru má každý klient tzv. virtuální účet, ve kterém jsou informace
o změnách ve stanicích, vzniklých hlášeních apod. Každý klient se
automaticky připojí k serveru a dotáže se na data a aktuální hlášení všech
stanic. V dalších intervalech se už dotazuje pouze na změny.
Reliance server má informaci o maximálním počtu klientů Reliance J (která
je uložena v HW klíči), takže bude současně obsluhovat pouze tolik klientů,
kolik licencí Reliance J bylo zakoupeno.
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3.3

Průvodce exportem projektu do WWW tvaru

PRŮVODCE EXPORTEM PROJEKTU DO WWW TVARU

V této kapitole je popsán postup převedení hotového vizualizačního projektu
do WWW tvaru.

Prvním krokem je zvolení adresáře, do kterého bude stávající projekt
exportován. Aby byla výsledná HTML stránka projektu přístupná v síti
Internet/intranet, je třeba zadat domovský adresář IIS, příp. jiný adresář se
sdílením v síti WWW. Pokud zvolený adresář neexistuje, průvodce nabídne
jeho založení.
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Druhým krokem je výběr počítače definovaného v projektu. Tím je zajištěno,
že se WWW klient bude chovat jako vybraný počítač – tzn. že bude mít
k dispozici pouze ty stanice, proměnné, hlášení, okna a uživatele, které má
v projektu k dispozici vybraný počítač. V případě rozsáhlejších projektů lze
tedy vytvořit několik verzí exportovaného projektu podle toho, co má být
WWW klientům zpřístupněno. Parametr Vyčítat data stanice System určuje,
zda mají být data systémové stanice přenášena ze serveru WWW klientovi.
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Průvodce exportem projektu do WWW tvaru

Třetím krokem je zadání grafického rozlišení (rozměrů v pixelech)
stávajícího projektu. WWW klient Reliance J je totiž nezávislý na grafickém
rozlišení monitoru klientského počítače. Pokud se bude nastavení u klienta
lišit od zadaného rozlišení, budou rozměry veškerých grafických prvků
(oken a komponent) přepočítány a korektně zobrazeny. Není tedy nutné
tvořit různé verze pro různá rozlišení monitoru u klientů.

Čtvrtý krok zahrnuje konfiguraci komunikace mezi klientem (Reliance J)
a datovým serverem (Reliance server resp. Reliance runtime server).
Interval aktualizace dat

Určení, jak často si klient má aktualizovat data.

Způsob připojení

Zvolení způsobu připojení k datovému zdroji (viz
kapitola 3.2.2 KOMUNIKACE MEZI RELIANCE J A DATOVÝM SERVEREM). V případě TCP/IP je možné
nastavit číslo portu serveru a umožnit povelování
a kvitaci hlášení webovým klientům.

POZNÁMKA

Číslo portu je volitelné pouze pro případ konfliktu portů.
Doporučujeme ponechat přednastavenou hodnotu 40 000.
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V pátém kroku lze nakonfigurovat lokální spuštění appletu. Při tomto
způsobu spuštění musí být vyexportované soubory umístěny na pevném
disku klientského počítače. Odkazy na tyto soubory jsou přidány do
výsledné stránky exportu. Výhodou je, že při startu nejsou programové
soubory appletu a soubory projektu načítány ze sítě (rychlost startu není
závislá na kvalitě připojení) a na serveru tedy není vyžadována služba pro
publikaci na Internetu (IIS). Nevýhodou je ztráta automatické aktualizace
projektu a souborů appletu.
Umožnit lokální spuštění appletu
V cílovém adresáři exportu bude vytvořen
dávkový soubor pro lokální spuštění (run.bat).
Server
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Pokud má být applet spouštěn lokálně, je nutné
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Průvodce exportem projektu do WWW tvaru

V šestém kroku průvodce lze nastavit vnitřní paměť klienta Reliance J pro
procházení vizualizačními obrazovkami.
Počet oken

Zadání počtu oken, který si má klient pamatovat
při procházení (není tedy nutno obrazovky znovu
načítat). Touto volbou lze zajistit plynulé
procházení mezi okny.
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V sedmém kroku je možné vybrat obrázek, který bude zobrazen ve výsledné
HTML stránce při startu vizualizace po dobu stahování programových
souborů appletu.

V posledním kroku průvodce se stisknutím tlačítka Start spustí vlastí export.
Informace o exportovaných objektech a případných chybách jsou
vypisovány do stavového okna v dolní části průvodce.
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Průvodce exportem projektu do WWW tvaru

Po dokončení exportu by měly být v cílovém adresáři následující soubory
a adresáře.
Soubory appletu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

reli.jar
reliobj.jar
relictrl.jar
reliimg.jar
mmedia.jar
jx.jar
chart.jar
grid.jar
reli.cab
reliobj.cab
relictrl.cab
reliimg.cab
mmedia.cab
jx.cab
chart.cab
grid.cab
index.htm
index2.htm
run.bat (pokud bude applet spouštěn lokálně)
run2.bat
close.htm
loading.gif

Soubory projektu v adresářích:
»...\windows«
»…\system«
»…\syspix«
»...\dowloads«
»...\help_cz«
»...\help_en«
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POŽADAVKY NA SW VYBAVENÍ

Aby bylo možné zobrazit jakoukoli HTML stránku, musí být na serveru
spuštěna služba pro publikaci na Internetu (např. Internet Information
Services, PeerWeb Server, Apache nebo podobné). V případě komunikace
s klientem pomocí TCP/IP je navíc nutné mít na webovém serveru spuštěn
Reliance server, nebo Reliance runtime server s projektem odpovídajícím
exportované verzi.
Na straně klienta je vyžadován internetový prohlížeč podporující zobrazení
Java appletů. Doporučujeme Internet Explorer (IE) verze 5 a vyšší s Java
Virtual Machine (JVM) build 3802. Verzi JVM lze zjistit v konzoli jazyka
Java v IE (viz nápověda k IE). Případnou aktualizaci JVM nebo IE lze získat
na stránkách www.microsoft.com.
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Nepovolené znaky

4.

PŘÍLOHY

4.1

NEPOVOLENÉ ZNAKY

V názvech objektů v rámci projektu nesmí být použit oddělovač definovaný
v parametrech daného projektu (viz Pravidla pro názvy v kapitole 2.4.2.6
RŮZNÉ). U vizuálních objektů (tj. oken a komponent) nesmí být navíc
použity speciální znaky a písmena s diakritikou (viz dále) a první znak
názvu nesmí být číslice.
Speciální znaky:
!?@#$%^&*()+-ˇ%{}/\‚„<>=;:’|§.
Písmena s diakritikou:
ěščřžýáíéůúďťňĚŠČŘŽÝÁÍÉŮÚĎŤŇ
Pro název projektu a názvy souborů oken (*.scr) platí pravidla pro
pojmenování souboru ve Windows.
DOPORUČENÍ

Pro bezproblémové spuštění projektu v jiné jazykové
verzi operačního systému doporučujeme nepoužívat
znaky s diakritikou.
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4.2

STRUKTURA ADRESÁŘŮ A SOUBORŮ

4.2.1

Soubory systému Reliance

r3convert.exe
Reli_rt.exe
Reli_rts.exe
Reli_srv.exe
Reliance.dsk
Reliance.exe
Reliance.kst
Tc_serv.exe
Vt_serv.exe
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– konverzní utilita pro převod projektu Reliance
z verze 2 do verze 3
– Reliance runtime
– Reliance runtime server
– Reliance server
– nastavení vývojového prostředí
– Reliance design
– klávesové zkratky
– komunikační driver pro stanice Teco
– virtuální driver pro stanice Teco

Adresář Applet
*.jar
index.htm
run.bat

– programové soubory appletu Reliance J
– hlavní HTML stránka s vloženým appletem
– dávkový soubor pro lokální spuštění appletu

Adresář Components
Knihovna komponent.
AcPicture.dll
AcText.dll
Anim.dll
AXCont.dll
Bar.dll
Bevel.dll
Button.dll
Circle.dll
ComboBox.dll
Display.dll
Ellipse.dll
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

aktivní bitmapa
aktivní text
animace
activeX kontejner
obdélník
rám
tlačítko
kruh
rozbalovací nabídka
displej
elipsa
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Gauge.dll
Grid.dll
IRC.dll
Line.dll
MMPlayer.dll
Picture.dll
Pipe.dll
Popup.dll
Progress.dll
Radio.dll
RoundBar.dll
RTChart.dll
RTTrend.dll
Scale.dll
Text.dll
TimeProg.dll

Struktura adresářů a souborů

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ukazatel
mřížka
pokojový modul IRC
čára
přehrávač multimediálních záznamů
obrázek
potrubí
lokální menu
indikátor průběhu
rádiová tlačítka
oblý čtverec
diagram
plovoucí graf
měřítko
text
časový program

Adresář Library
Knihovna obrázků v podadresáři »Images«.
Adresář Utils
R_AppRun.exe
R_Paswrd.exe
R_Start.exe
R_Termin.exe

4.2.2
*.prj
*.dsk

– program pro spuštění externí aplikace s parametry
– program
pro
uzamčení
resp.
odemčení
vizualizačního projektu pomocí hesla
– program pro spuštění vizualizačního projektu
s časovou prodlevou
– program pro ukončení runtime modulu z externí
aplikace

Soubory vizualizačního projektu
– hlavní soubor vizualizačního projektu, který
obsahuje základní parametry projektu
– nastavení parametrů vývojového prostředí v rámci projektu
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Adresář Alarms
Databázové soubory uložených hlášení.
CmdMsg.*
ErrMsg.*
SysMsg.*

– povelová hlášení
– poruchová hlášení
– systémová hlášení

Adresář Apps
Soubory aplikací spouštěných z vizualizačního projektu.
Adresář Data
Výchozí adresář pro ukládání archivních dat. Soubory mohou být uloženy
v podadresářích podle nastavení otočky databáze.
Adresář MMedia
Multimediální soubory použité ve vizualizačním projektu (například soubory
typu *.wav pro přiřazení zvuků různým operacím apod.).
Adresář Pix
Knihovny obrázků jednotlivých oken vizualizace a knihovna sdílených obrázků.
Pix_*.*
Pix_Shared.*

– knihovna obrázků okna
– knihovna sdílených obrázků

Adresář Profiles
Nastavení vybraných parametrů vizualizace pro jednotlivé uživatele.
Adresář Recipes
Adresář pro ukládání dat receptur.
Adresář System
Systémový adresář vizualizačního projektu. Obsahuje soubory s informacemi
o struktuře celého projektu.
Alarms.*
CommZones.*
Computers.*
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DatabaseFields.*
Databases.*
DatabasesConn.*
DbReportItems.*
DbReports.*
DbReportsConn.*
DbTrends.*
DbTrendsConn.*
DbTrendSeries.*
Dispatchings.*
Folders.*
IdReg.dat
NetConnectionGroups.*
NetConnections.*
Printers.*
PrintReportItems.*
PrintReports.*
PrintReportsConn.*
RecipeItems.*
Recipes.*
RecipesConn.*
RTTrends.*
RTTrendSeries.*
Scripts.*
Stations.*
StationsConn.*
StationsNetConn.*
Users.*
Variables.*
Windows.*
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

definované databázové položky
definované databáze
připojené databáze
definované položky tabulkových sestav
definované tabulkové sestavy
připojené tabulkové sestavy
definované grafy
připojené grafy
definované řady grafů
definované dispečinky
definované složky
informace o přidělených ID
definované skupiny síťových propojení
definovaná síťová propojení
definované tiskárny
definované položky tiskových sestav
definované tiskové sestavy
připojené tiskové sestavy
definované položky receptur
definované receptury
připojené receptury
definované plovoucí grafy
definované řady plovoucích grafů
definované skripty
definované stanice
připojené stanice
síťově propojené stanice
definovaní uživatelé
definované proměnné
definovaná okna

Adresář Win
*.scr

– soubor okna
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BODOVÉ OHODNOCENÍ PROJEKTU RELIANCE

Jedním z měřítek posuzujících rozsah projektu je počet bodů, který určuje
potřebnou licenci Reliance a závisí na počtu proměnných projektu. Jednomu
bodu odpovídá jedna proměnná primitivního typu, nebo pět prvků pole
proměnné typu pole. Při výpočtu bodů pro práci s projektem ve vývojovém
prostředí jsou uvažovány všechny proměnné projektu s výjimkou
proměnných stanice System; pro spuštění projektu v runtime modulu jsou
uvažovány všechny proměnné ve stanicích připojených k danému počítači
(přímo i síťově), kromě stanice System.
Informace o počtu bodů zakoupené licence je uložena v HW klíči spolu
s typem SW modulu Reliance a povolenými typy stanic.
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