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1  Reliance

1.1  Co je to Reliance

Reliance je moderní SCADA/HMI systém určený  pro monitorování a ovládání průmyslových
technologií. Data jsou získávána z řídicích systémů (nejčastěji z PLC), ukládána do  databází
a prezentována  koncovým  uživatelům  grafickou  formou  –  tzv.  vizualizace  (grafy,  tabulky,
schémata atd.).

Mezi  nejdůležitější  vlastnosti  systému  dále  patří  podpora  skriptů,  receptur,  alarmů,
diagnostika,  uživatelské  sestavy,  postmort,  jazyky,  přístupová  práva,  OPC,  SMS,  emaily
a výměny  dat  s  podnikovými  informačními  systémy.  K vizualizaci  lze  snadno  přistupovat
i vzdáleně pomocí webového prohlížeče nebo z mobilního zařízení (např. PDA).
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1.2  Softwarové moduly systému Reliance

SCADA/HMI systém Reliance 4 je tvořen těmito softwarovými moduly:

Vývojové prostředí – Reliance Design

Reliance  Design  je  vývojové  prostředí  pro  tvorbu  a  úpravu  vizualizačního  projektu
(aplikace). Modul je dodáván ve verzích Desktop a Enterprise.

Desktop

S verzí Desktop je možné vytvářet aplikace typu "Jeden počítač – libovolné množství
stanic".  Stanicí  se  rozumí  PLC  (programovatelný  logický  automat),  telemetrická
stanice nebo jiné vstupně-výstupní hardwarové zařízení. Verze Desktop  neumožňuje
tvorbu síťových aplikací ani aplikací určených pro tenké klienty (Reliance Web Client
a Reliance  Smart  Client).  Výsledná  aplikace  tak  umožňuje  komunikaci  pouze
jednoho počítače s libovolným množstvím stanic.

Enterprise

Verze Enterprise obsahuje všechny funkce verze Desktop. Navíc je s verzí Enterprise
možné  vytvářet  projekty  (síťové  aplikace)  s libovolným  množstvím  nahlížecích
a ovládacích vzájemně propojených pracovišť. Verze Enterprise dále umožňuje export
existující  aplikace  do  tvaru  určeného  pro  tenké  klienty  (Reliance  Web  Client  a 
Reliance  Smart  Client).  Výsledná  aplikace  tak  umožňuje  komunikaci  libovolného
počtu  počítačů  s libovolným  množstvím  stanic  a  současně  předávání  dat  tenkým
klientům.

Runtime moduly – Reliance View, Reliance Control, Reliance Server, Reliance Control
Server

Společné funkce

Runtime  modul  je  program  zajišťující  běh  vizualizačního  projektu  na  počítači
koncového  uživatele.  Umožňuje  mj.  získávat  data  ze  stanic  prostřednictvím
komunikačních  driverů  (nativních  driverů,  OPC  a  DDE  serverů),  získávat  data
a alarmy/události z j iných runtime modulů (TCP/IP), generovat a zpracovávat alarmy/
události, ukládat  data  a  alarmy/události,  ukládat  záznamy  postmortu  a  vykonávat
skripty. Runtime moduly  podporují  redundanci a jsou DDE servery.  Tyto  a  některé
další funkce jsou společné pro všechny  runtime  moduly  (programy  Reliance  View,
Reliance Control, Reliance Control Server a Reliance Server). Kromě toho má každý
z runtime modulů navíc další specifické funkce.
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Reliance View a Reliance Control

Reliance  View  je  program,  který  kromě  společných  funkcí  runtime  modulů
umožňuje  mj.  zobrazení  vizualizačních  obrazovek  s aktuálními  daty,  zobrazení  a
kvitaci (potvrzení) aktuálních alarmů, zobrazení a tisk historických alarmů, zobrazení
a  tisk historických  dat  ve  formě  grafů  a  výstupních  sestav.  K dispozici  je  správa
(diagnostika)  běžící  aplikace,  která  umožňuje  např.  detekci  příčiny  poruch
v komunikaci. Jazyk projektu a jazyk programu je možné přepínat za běhu. Reliance
View neumožňuje ovládání vizualizovaného technologického procesu. Je určena pro
nahlížecí  pracoviště,  např.  pracoviště  manažerů  a  vedoucích  pracovníků,  kteří
potřebují  znát  historické  trendy  technologických  veličin  a  aktuální  stav
technologického procesu, ale nepotřebují do něj zasahovat.

Reliance  Control  je  program,  který  kromě  společných  funkcí  runtime  modulů
umožňuje  mj.  zobrazení  vizualizačních  obrazovek  s aktuálními  daty,  zobrazení  a
kvitaci (potvrzení) aktuálních alarmů, zobrazení a tisk historických alarmů, zobrazení
a  tisk historických  dat  ve  formě  grafů  a  výstupních  sestav.  K dispozici  je  správa
(diagnostika)  běžící  aplikace,  která  umožňuje  např.  detekci  příčiny  poruch
v komunikaci.  Jazyk  projektu  a  jazyk  programu  je  možné  přepínat  za  běhu.
Reliance Control  umožňuje  ovládání  vizualizovaného  technologického  procesu.  Je
určen pro ovládací pracoviště a řídicí centra. Ovládání lze omezit přístupovými právy
na úrovni vizualizačního projektu.

Reliance Server

Reliance  Server  je  program,  který  má  kromě  společných  funkcí  runtime  modulů
funkci datového serveru pro klientské runtime moduly a tenké klienty  (Reliance Web
Client,  Reliance  Smart  Client).  Obsahuje  zabudovaný  webový  server.  Zajišťuje
poskytování dat a alarmů/událostí klientům, vykonávání povelů přijatých od klientů
a generování  sestav  na  základě  požadavků  klientů.  Běží  jako  služba  Windows  (
Windows service). Neumožňuje zobrazení vizualizačních obrazovek. Používá se proto
jako  nevizuální  datový  koncentrátor  a  datový  server.  Je  vhodný  zejména  pro
pracoviště  bez  obsluhy.  V ceně  licence  Reliance  Server  je  zahrnuta  1  licence  na
moduly Reliance Web Client a Reliance Smart Client.
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Reliance Control Server

Reliance  Control  Server  je  program,  který  má  kromě  společných  funkcí  runtime
modulů všechny funkce programů Reliance Control a Reliance Server. Je určen pro
pracoviště s dostatečně výkonným počítačem, který  je schopen  zároveň  obsluhovat
požadavky uživatelů, klientské runtime moduly a tenké klienty (Reliance Web Client,
 Reliance  Smart  Client).  V případě  rozsáhlých  aplikací  však  doporučujeme  pro
obsluhu  klientů  vymezit  samostatný  server.  Předejde  se  tak  možným  problémům
s výkonem  dispečerského  počítače  v případě  připojení  většího  množství  klientů.
V ceně  licence  Reliance  Control  Server je  zahrnuta  1 licence  na  moduly  Reliance
Web Client a Reliance Smart Client.

Tencí klienti – Reliance Web Client, Reliance Smart Client

Webový klient – Reliance Web Client

Reliance  Web  Client  je  program pro  spuštění  vizualizace  u vzdálených  uživatelů
prostřednictvím internetu. Je založený na platformě Java (JRE 6.0 a novější) a je tedy
nezávislý  na operačním systému a webovém prohlížeči. Jako  datový  server využívá
Reliance Control Server nebo Reliance Server. Reliance Web Client je tenký klient –
má  pouze  část  funkcí  runtime  modulů.  Umožňuje  mj.  zobrazení  vizualizačních
obrazovek  s aktuálními  daty,  ovládání  vizualizovaného  technologického  procesu,
zobrazení  a  kvitaci  (potvrzení)  aktuálních  alarmů/událostí,  zobrazení  historických
alarmů/událostí  a zobrazení  historických  dat  ve  formě  grafů  nebo  tabulkových
sestav.

Podrobnější informace je možné získat v samostatné příručce Reliance Web Client.

Reliance Smart Client

Reliance  Smart  Client  je  klient  SCADA/HMI  systému  Reliance,  který  poskytuje
vizualizaci  uživateli  prostřednictvím  webových  stránek.  Je  navržen  pro  použití  na
chytrých telefonech a tabletech a optimalizován pro dotykové ovládání.
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Obecně  jej  lze  provozovat  na  jakémkoliv  zařízení  s  webovým  prohlížečem.
Vizualizační a systémová okna jsou generována datovými servery  (Reliance Control
Server  nebo  Reliance  Server)  jako  webové  stránky  ve  formátu  HTML5.  Moderní,
příjemné  uživatelské  rozhraní  je  vytvořeno  javascriptovým  frameworkem jQuery
Mobile,  který  přizpůsobí  velikost  zobrazení  cílovému  zařízení  a  umožní  komfortní
ovládání na dotykovém displeji. Framework jQuery  Mobile je podporován na mnoha
mobilních zařízeních. Reliance Smart Client je tenký  klient  – má pouze část  funkcí
runtime  modulů.  Umožňuje  mj.  zobrazení  vizualizačních  obrazovek  s  aktuálními
daty,  ovládání  vizualizovaného  technologického  procesu,  zobrazení  a  kvitaci
(potvrzení)  aktuálních  alarmů/událostí,  zobrazení  historických  alarmů/událostí,
podporu časových programů a zobrazení historických dat ve formě výstupních sestav.

Komunikační drivery

Komunikační  drivery  zajišťují  přenos  dat  z technologických  stanic  do  vizualizace
a přenos  povelů  opačným  směrem  takovým  způsobem,  jakým  to  vyžaduje
komunikační protokol stanic. Komunikační drivery  pro některá zařízení jsou součástí
SCADA/HMI  systému  Reliance  (tzv.  nativní  komunikační  drivery).  Tyto  drivery
vyžadují  licenci. Cena licence se liší  podle typu zařízení,  pro  které  je  driver určen.
Navíc SCADA/HMI systém Reliance umožňuje komunikaci s jakýmkoli zařízením, pro
které existuje OPC nebo DDE server (Reliance je OPC a DDE klientem).

Komunikační drivery nejsou samostatné programy. Jsou to DLL knihovny, které jsou
spravovány  pomocí  modulu  Reliance  Driver  Server  (R_DrvSrv.exe).  V případě
runtime  modulů  Reliance  View,  Reliance  Control  a  Reliance  Control  Server  je
Reliance  Driver  Server  automaticky  spuštěn  při  startu  runtime  modulu,  je-li
v projektu komunikace se stanicemi vyžadována.  Reliance  Driver  Server  je  možné,
stejně jako Reliance Server, provozovat jako službu Windows (Windows service).



Reliance 4 – Vývojové prostředí

6  



7 

Reliance 4 – Vývojové prostředí

2  Vývojové prostředí Reliance Design

Vývojové prostředí Reliance Design je program pro tvorbu a úpravu vizualizačních projektů.
Je tvořeno hlavním oknem, které obsahuje hlavní menu, panely nástrojů a paletu komponent.
Součástí vývojového prostředí jsou také plovoucí nástrojová okna Správce komponent, Správce
oken, Správce hladin, Vizuální adresace a Informace, jejichž zobrazení lze snadno zapínat  či
vypínat. Každému vizualizačnímu oknu odpovídá samostatné okno s návrhářem. Tato okna lze
spravovat pomocí Správce oken.

Reliance 4 Design – Demo vzduchotechnika

Do  vývojového  prostředí  je  integrována  kontextová  nápověda.  Po  výběru  ovládacího  prvku
a stisknutí klávesy F1 se zobrazí odpovídající téma nápovědy.
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Úvod

Hlavní menu

Plovoucí okna prostředí

Nastavení vývojového prostředí

Vizualizační projekt

Komponenty

Správci

Standardní dialogová okna

Přílohy
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2.1  Úvod

Požadavky na hardware a software

Softwarové  moduly  SCADA/HMI  systému  Reliance  je  možné  provozovat  na  operačních
systémech MS Windows XP, Windows XP Embedded, Windows Vista, Windows 7, Windows 8,
Windows 8.1, Windows 10,  Windows  Server 2003,  Windows  Server 2008,  Windows  Server
2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016. Výjimku
tvoří Reliance Web Client, který je určen pro všechny operační systémy, na nichž je k dispozici
podpora běhového prostředí Java (JRE 6.0 a novější) a Reliance Smart Client, který lze spustit
v  jakémkoliv  webovém  prohlížeči  podporujícím  technologie  HTML5  a  jQuery  Mobile
(javascriptový framework).

Pro práci na běžných projektech doporučujeme minimální konfiguraci PC: procesor s taktovací
frekvencí 2 GHz, 512MB RAM pro Windows XP a starší, 1GB RAM pro Windows  Vista,  2GB
RAM pro Windows 7 a Windows 8, 4GB RAM pro Windows 10, grafické rozlišení 1024 × 768 s
barevnou hloubkou 24 nebo 32 bitů. Kompletní instalace vývojového prostředí včetně grafické
knihovny a runtime modulů vyžaduje cca 400 MB volného místa na pevném disku. Reliance
Add-On  Pack,  který  obsahuje  instalátory  softwarových  nástrojů  a driverů  třetích  stran,
vyžaduje další cca 1 GB volného místa.

Start vývojového prostředí

Vývojové prostředí Reliance Design lze spustit pomocí zástupce v nabídce Start nebo na ploše
 Windows.  Cílem  zástupce  je  spustitelný  soubor  R_Design.exe  umístěný  v hlavním
adresáři SCADA/HMI systému Reliance.

Při prvním spuštění vývojového prostředí se zobrazí dialog s dotazem, zda mají  být  soubory
s příponou .rp4  (hlavní soubory vizualizačních projektů Reliance 4)  sdruženy  s programem
Reliance  Design.  To  umožňuje  automatické  otevírání  souborů  určitého  typu  uvedeným
programem, aniž by bylo nutné daný program předem spouštět. Sdružení souborů s příponou
.rp4  lze provést  i dodatečně pomocí dialogu Nástroj e > Možnosti  prostředí  > Typy  souborů
(viz Typy souborů).

Po sdružení jsou soubory s příponou .rp4  označeny jako Proj ekt Reliance a je jim přiřazena
vlastní ikona. Vizualizační projekt lze potom otevřít např. dvojitým kliknutím na .rp4  soubor
v adresáři vizualizačního projektu.

Při každém spuštění  vývojového  prostředí  probíhá  zjištění  nové  verze  SCADA/HMI systému
Reliance. Program se připojí k serveru www.reliance-scada.com a v případě, že je k dispozici
nová verze systému, upozorní uživatele oknem s hlášením. Zjišťování nové verze SCADA/HMI
systému Reliance lze nastavit pomocí dialogu Nástroj e > Možnosti prostředí > Aktualizace.

https://www.reliance-scada.com
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Okno Vítejte

Toto okno se zobrazí při spuštění programu Reliance Design.  Slouží uživateli pro nejčastější
operace  prováděné  při  začátku  práce  s vývojovým  prostředím.  Okno  obsahuje  příkazy  pro
vytvoření nového proj ektu, pro otevření proj ektu, pro otevření nedávného proj ektu, příkaz pro
zobrazení nápovědy  a výukové prezentace a odkaz na webové stránky  SCADA/ HMI systému
Reliance.

Okno  Vítej te  je  možné  vyvolat  i kdykoli  během  práce  s vývojovým  prostředím  příkazem
Nápověda > Zobrazit okno 'Vítej te'.
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2.2  Hlavní funkce systému Reliance

Funkce určené pro koncového zákazníka

Funkce určené pro systémového integrátora

2.2.1  Funkce určené pro koncového zákazníka

Co SCADA/HMI systém Reliance přináší koncovým zákazníkům, co zákazník přímo
využije a jak se to provádí

Komunikace s řídicími systémy

Vizualizace dat formou průběhů

Přehledy dat

Vizualizace dat formou schematického znázornění

Ukládání a archivování dat

Ovládání a povelování

Alarmy a události

Multimédia

Podpora vícejazyčných projektů

Uživatelské profily a práva

Postmort

Vestavěný webový server

Tencí klienti

Příjem a odesílání SMS a emailů

Systém poznámek

Architektura klient–server

Propojení s informačními systémy
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2.2.1.1  Komunikace s řídicími systémy

Komunikace s řídicími systémy (PLC, telemetrické stanice, OPC, nativní drivery, Správce
stanic, proměnné a import CoDeSys)

Hlavní  funkcí  SCADA  systémů,  tedy  i  SCADA/HMI  systému  Reliance,  je  získávání  dat  z
podřízených systémů (PLC, telemetrické stanice atd.). Reliance umožňuje čtení i zápis dat  v
různých formátech buď pomocí nativních driverů, nebo prostřednictvím OPC a DDE serverů.

Ve  většině  případů  každému  podřízenému  systému  (připojený  hardware,  PLC)  odpovídá  v
projektu objekt typu stanice. Stanice jsou definovány v nástroji nazvaném Správce stanic. V
každé  stanici  jsou  obsaženy  proměnné,  u  kterých  je  nadefinován  jejich  typ.  Seznam
proměnných je možné snadno importovat z formátu CoDeSys.

Základní parametry  připojení k podřízenému systému se nastavují  přímo ve Správci  stanic.
Parametry, které podrobněji definují způsob, jakým probíhá komunikace, je možné nastavit ve
 Správci komunikačních driverů.

2.2.1.2  Vizualizace dat formou průběhů

Vizualizace dat formou průběhů (graf, plovoucí graf, plovoucí diagram, grafy ve
FastReportu, konfigurace grafů za běhu)

Veličiny  získané  z  řídicích  systémů  je  možné  snadno  graficky  znázornit  formou  grafů  a
diagramů.  Nej jednodušší  forma  grafu  ve  SCADA/HMI systému  Reliance  je  reprezentována
komponentou Plovoucí graf. Řady grafu jsou založeny přímo na proměnných a definují se ve
Správci  plovoucích  grafů.  Komponentu  Plovoucí  diagram  je  možné  použít  k  vytvoření
obecného diagramu (u komponenty Plovoucí graf znázorňuje vodorovná osa vždy čas).

SCADA/HMI  systém  Reliance  dále  umožňuje  prohlížení  grafů  založených  na  historických
datech. Grafy  jsou definovány  ve  Správci  grafů  a  řady  jsou  založeny  na  položkách  datové
tabulky. K zobrazení těchto grafů slouží prohlížeč grafů. Každý uživatel má možnost nastavit si
vzhled  grafu.  Správce  grafů  je  přístupný  i  v  běhovém  prostředí.  V  projektu  je  možné
nadefinovat neomezené množství grafů s libovolným počtem průběhů.

Grafy  je  možné  zobrazovat  také  v  uživatelských  sestavách  typu  FastReport.  Průběh
samostatných  proměnných  je  možné  zobrazit  formou  grafu  proměnné  (z  lokálního  menu
komponenty Displej ).
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2.2.1.3  Přehledy dat

Přehledy dat (tabulkové sestavy, tabulky, strom, uživatelské sestavy, konfigurace sestav
v běhovém prostředí, filtry, PDF, HTML)

SCADA/HMI  systém  Reliance  umožňuje  zobrazovat  data  také  formou  tabulek  a  sestav.
Aktuální  hodnoty  proměnných  je  možné  zobrazit  v  rámci  vizualizačních  oken  (obrazovek)
pomocí komponent Tabulka (pro proměnné typu pole) nebo pomocí komponenty  Strom  (pro
samostatné proměnné).

K zobrazení historických dat  textovou formou mohou být  ve  SCADA/HMI systému  Reliance
používány tabulkové sestavy. Tabulkové sestavy jsou za běhu zobrazovány pomocí prohlížeče
tabulkových sestav. Tabulkové sestavy se vytvářejí  ve Správci  tabulkových sestav (ten může
být uživatelům přístupný i v běhovém prostředí). Jednotlivé sloupce sestavy jsou založeny na
položkách datových tabulek.

Hodnoty  proměnných  je  možné  použít  k  sestavení  uživatelsky  čitelného  výstupu  pomocí
uživatelských  sestav.  Základem  těchto  sestav  je  statická  šablona  s  textem,  obrázky  a  se
zástupnými značkami, na jejichž  místo  budou  při  generování  uživatelské  sestavy  doplněny
aktuální  hodnoty  proměnných.  Uživatelské  sestavy  typu  FastReport  umožňují  vkládat
například i grafy a tabulky založené na aktuálních i historických datech.

2.2.1.4  Vizualizace dat formou schematického znázornění

Vizualizace dat formou schematického znázornění (obrazovky, okna, přepínání oken,
paleta komponent, parametry)

Ke znázornění technologie a k zobrazení dat je možné využít rozsáhlou sadu grafických prvků
(komponent) vkládaných do obrazovek (vizualizačních oken). V běžném projektu je obsaženo
několik  oken  s  komponentami,  mezi  kterými  je  možné  přepínat  pomocí  tlačítek.  V  mnoha
případech  jsou  tlačítka  pro  přepínání  mezi  okny  umístěna  v  samostatném  okně  u  okraje
monitoru (okno typu lišta). V parametrech počítače na záložce Zobrazení (ve Správci struktury
proj ektu) je možné definovat okno, které se má zobrazit po spuštění projektu.
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Paleta komponent obsahuje skupinu standardních komponent (Displej , Tlačítko, Text, Aktivní
text, Obrázek, Aktivní obrázek, Zatržítko, Posuvník atd.). Mezi ostatní komponenty patří např.
Strom,  Tabulka,  Plovoucí  graf  či  Plovoucí  diagram.  Systém obsahuje  i  mnoho  speciálních
komponent  určených  pro  zařízení  konkrétních  firem  (Teco,  Johnson  Controls,  Sauter,
Regulace a IP kamery).

Parametry  vložených  komponent  je  možné  snadno  konfigurovat  pomocí  dialogového  okna
zobrazeného  při  poklepání  na  komponentu.  Hromadné  změny  parametrů  je  také  možné
provádět  pomocí  nástrojového  okna  Správce  komponent.  Velkou  část  parametrů  je  možné
navázat na proměnné vizualizace a tím měnit jejich hodnotu za běhu např. pomocí skriptů.

2.2.1.5  Ukládání a archivování dat

Ukládání a archivování dat (datové tabulky, SQL, dBASE, Paradox)

Aktuální hodnoty  proměnných je možné vzorkovat  a vytvářet  tak archivní  data.  SCADA/HMI
systém  Reliance  podporuje  ukládání  dat  do  souborové  databáze  (dBASE  a  historicky  i
Paradox)  nebo  do  relační  databáze  typu  SQL  (Microsoft  SQL  Server,  MySQL,  MariaDB  a
PostgreSQL).  Skupina  proměnných  je  ukládána  v  rámci  datové  tabulky.  Tyto  tabulky  jsou
definovány ve Správci datových tabulek, kde jsou také nastavovány parametry (např. interval
vzorkování, interval ukládání dat do fyzické tabulky či interval vytváření archivních souborů).

Archivní data je možné snadno prohlížet formou grafů a tabulkových sestav.

2.2.1.6  Ovládání a povelování

Ovládání a povelování (displeje, receptury, časové programy, plněný obrázek)

SCADA/HMI systém Reliance umožňuje vedle vizualizace dat vyčítaných z připojených stanic
(PLC zařízení)  data  do  stanic  i  zapisovat.  Ke  změně  hodnot  proměnných  (k  povelování)  je
možné  použít  např.  tyto  komponenty:  Zadávací  pole,  Zatržítko,  Posuvník,  Displej .  Měnit
hodnoty proměnných je možné i automaticky pomocí skriptů.

K povelování mohou ve SCADA/HMI systému Reliance  sloužit  také  receptury.  Receptura  je
skupina proměnných, jejichž hodnoty může uživatel v  libovolném okamžiku uložit  na disk a
následně je kdykoli načíst. Receptury se definují ve Správci receptur.

Ovládání a povelování umožňují všechny runtime moduly s výjimkou modulu Reliance 4 View
(určen pouze k nahlížení).



15Hlavní funkce systému Reliance

Reliance 4 – Vývojové prostředí

2.2.1.7  Alarmy a události

Alarmy a události (generování, potvrzování, různé databáze, prohlížeče, spodní panel)

SCADA/HMI  systém  Reliance  umožňuje  uživatele  upozorňovat  na  chybové  stavy  pomocí
systému  alarmů/událostí.  Alarm  může  být  např.  vygenerován,  pokud  je  hodnota  dané
proměnné mimo meze. Alarmy/události  se  definují  ve  Správci  stanic  v  rámci  stanice,  jejíž
proměnné  se  alarm  týká  (alarm  je  vždy  svázán  s  proměnnou).  Alarm/událost  může  být
navázán na změnu proměnné a tím ovládán např. ze skriptu.

Prohlížení alarmů/událostí je v běhovém prostředí (a v tenkých klientech) realizováno pomocí
dvou  prohlížečů.  Alarmy/události,  které  stále  trvají  nebo  vyžadují  potvrzení  od  operátora
(kvitaci), a systémová hlášení jsou zobrazována v prohlížeči aktuálních alarmů/událostí. Okno
tohoto  prohlížeče  může  být  při  vzniku  alarmu  automaticky  zobrazeno.  Aktuální  alarmy/
události je možné ve SCADA/HMI systému Reliance  zobrazovat  po jednom řádku ve spodní
části obrazovky (spodní panel alarmů/událostí).

Všechny alarmy/události (aktivní, neaktivní, potvrzené i nepotvrzené) mohou být zobrazovány
pomocí  prohlížeče  historických  alarmů/událostí.  Alarmy/události  mohou  být  ukládány  do
souborové  nebo  SQL  databáze.  Způsob  ukládání,  interval  vytváření  archivních  souborů  a
mnoho dalších parametrů je možné nastavit v dialogu Možnosti proj ektu.

2.2.1.8  Multimédia

Multimédia (zvuky, video, IP kamery, ActiveX, animace)

SCADA/HMI systém Reliance  umožňuje  využít  multimédia.  Do  vizualizačních  obrazovek  je
možné  vložit  např.  komponenty  Animace  (přehrávání  sekvence  statických  obrázků),
Multimediální  přehrávač  a  Internet  Explorer.  Další  aplikace  mohou  být  vloženy
prostřednictvím komponenty ActiveX  kontej ner. SCADA/HMI systém Reliance také podporuje
přístup k IP kamerám Axis a Vivotek.

Při vzniku, zániku a trvání alarmů/událostí mohou být přehrávány zvuky. Přehrávané zvuky je
možné nastavit v dialogu Možnosti proj ektu.
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2.2.1.9  Podpora vícejazyčných projektů

Podpora vícejazyčných projektů (Unicode, Správce textů, přepínání jazyku za běhu,
aliasy)

Ve  SCADA/HMI  systému  Reliance  je  velice  jednoduché  vytvářet  vícejazyčné  vizualizace.
Operátor má možnost  přepínání jazyka přímo v běhovém prostředí  nebo  tenkých  klientech.
Diky podpoře Unicode ve SCADA/HMI systému Reliance  (v  runtime modulech) je umožněno
nezávislé přepínání jazyka projektu a jazyka programu.

Jazyk programu  je  jazyk uživatelského  prostředí  (hlavní  menu,  prohlížeče  alarmů/událostí,
grafů, správců atd.). Runtime moduly je možné přepnout např. do angličtiny, ruštiny, němčiny
a češtiny.

Jazyk proj ektu  se týká většiny  textů  definovaných  při  návrhu  vizualizace.  Jde  např.  o  texty
zobrazované v rámci komponent  (Tlačítko, Text, Zatržítko atd.), texty  alarmů/událostí, názvy
řad  grafů  a  názvy  sloupců  v  tabulkových  sestavách.  Jazyk,  ve  kterém  bude  dostupný
vizualizační projekt, závisí pouze na autorovi vizualizace. Projekt je obvykle navržen pro jeden
jazyk a následně jsou v dialogu Možnosti proj ektu a ve Správci textů doplněny další jazyky.

2.2.1.10  Uživatelské profily a práva

Uživatelské profily a práva (profily, nastavení, omezení přístupu, správa uživatelů,
biometrické údaje)

Každý  uživatel  se  může  ke  SCADA/HMI  systému  Reliance  přihlásit  svým  uživatelským
jménem a heslem. Změny v nastavení grafů a tabulkových sestav jsou následně uchovávány v
uživatelském profilu, aby  mohly  být  při  příštím přihlášení  tohoto  uživatele  použity.  Nového
uživatele je možné nadefinovat ve Správci uživatelů (tento správce je přístupný při návrhu ve
vývojovém prostředí a pro oprávněné uživatele i v runtime modulech).

Každému uživateli přísluší množina oprávnění (na výběr je 30 oprávnění, které se definují ve
Správci  uživatelů). Tato oprávnění umožňují  omezit  přístup  uživatele  k  určitým oblastem a
funkcím vizualizace. Pokud je  např.  při  definici  okna  vybráno  nějaké  oprávnění,  do  tohoto
okna mají přístup pouze uživatelé s tímto oprávněním.

SCADA/HMI systém Reliance  umožňuje  ověřování  identity  uživatele  prostřednictvím čtečky
otisku prstu BioLogon.
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2.2.1.11  Postmort

Postmort (zpětné přehrávání vizualizace, určení příčiny problémů)

Funkce  postmort  slouží  k  záznamu  hodnot  proměnných  v  projektu  a  tím  např.  umožňuje
zpětně dohledat  příčinu problému nebo poruchy. Postmort  se  aktivuje  pro  daný  počítač  ve
Správci  struktury  proj ektu  (na stejném místě se také nastavuje počet  dní, po které  se  mají
záznamy uchovávat).

Záznamy  je  možné  přehrávat  pomocí  Přehrávače  záznamů  postmortu.  Když  je  přehrávání
aktivováno, hodnoty všech proměnných jsou načítány z archivu, nikoliv  ze stanic. Protože po
dobu přehrávání nejsou aktuální hodnoty přístupné, doporučuje se pro přehrávání postmortu
vyhradit zvláštní počítač.

2.2.1.12  Vestavěný webový server

Vestavěný webový server (hodnoty proměnných, přehledy dat, alarmy a události
zobrazované také formou www stránek)

Moduly určené pro sdílení dat (Reliance Control Server a Reliance Server) obsahují vestavěný
webový server. K tomuto serveru se uživatel může přihlásit pomocí běžného www prohlížeče a
získat tak přehled o hodnotách proměnných, generovat tabulkové a uživatelské sestavy nebo
spustit tenké klienty (Web Client a Smart Client).

Přístup k webovému serveru může být chráněn pomocí uživatelských oprávnění podobně jako
přístup ke komponentám vizualizace.

2.2.1.13  Tencí klienti

Tencí klienti (jeden projekt, možnost zobrazení na různých platformách, webový klient,
Smart Client, PDA)
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Tencí  klienti  ve  SCADA/HMI systému  Reliance  slouží  k  přenesení  vizualizace  na  vzdálená
zařízení, jako jsou např. počítače v internetu nebo mobilní telefony  a  PDA.  Tenký  klient  se
vždy připojuje prostřednictvím runtime modulů Reliance Control Server nebo Reliance Server
(tj. data jsou z PLC vždy přenášena prostřednictvím těchto datových serverů). Přestože pomocí
tenkých klientů je možné vizualizaci i ovládat, některé funkce zde oproti runtime modulům
chybí (např. receptury, ActiveX či některé časové programy).

Reliance  Web  Client  je  multiplatformní  aplikace  určená  pro  běh  na  zařízeních,  kde  je
nainstalována  Java  JRE  6.0  a  novější.  Webový  klient  může  běžet  jako  applet  nebo  jako
samostatná  aplikace.  Obvykle  není  třeba  vytvářet  zvláštní  konfiguraci  (počítač  v  projektu)
určenou pro webového klienta. Při spouštění klienta je vždy ověřeno, zda není k dispozici nová
verze projektu. V kladném případě je tato automaticky spuštěna.

Reliance  Smart  Client  je  aplikace,  která  zpřístupňuje  vizualizaci  uživateli  prostřednictvím
webových  stránek.  Je  navržen  pro  použití  na  chytrých  telefonech  a  tabletech  s  dotykovým
ovládáním.

Před  používáním tenkých  klientů  je  třeba  vyexportovat  projekt  pomocí  Průvodce  exportem
proj ektu pro vzdálené uživatele.

2.2.1.14  Příjem a odesílání SMS a emailů

Příjem a odesílání SMS zpráv, odesílání emailových zpráv

SCADA/HMI  systém  Reliance  umožňuje  odesílání  a  příjem  SMS  zpráv  prostřednictvím
připojeného  GSM  modemu.  Konfigurace  se  provádí  ve  Správci  struktury  proj ektu  a
komunikace je realizována pomocí skriptů. Ukázka je podána v příkladu Demos/ SMS, který je
dodáván se systémem.

Odesílání emailů je možné realizovat podobným způsobem. Nastavení SMTP serveru a dalších
parametrů  se  provádí  na  záložce  E-mail  ve  Správci  struktury  proj ektu  a  samotné  odeslání
emailu  je  provedeno  ve  skriptu.  Ukázka  je  podána  v  příkladu  Scripts/ SendEmail,  který  je
spolu s mnoha dalšími příklady  obsažen v podadresáři  Examples  nacházející  se  v  instalaci
SCADA/HMI systému Reliance.
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2.2.1.15  Systém poznámek

Systém poznámek (poznámky k alarmům, k oknům, komentáře objektů v projektu,
popisky)

Ve  SCADA/HMI systému  Reliance  je  na  mnoha  místech  umožněno  pořizovat  poznámky  a
komentáře.  Každý  objekt  (komponenta,  graf,  tabulka,  proměnná  atd.)  obsahuje  pole
Komentář a Popis. Komponenty navíc obsahují možnost zobrazování bublinové nápovědy.

Po přihlášení v běhovém prostředí má každý uživatel možnost zanechávat textové komentáře
k vizualizačním oknům a k alarmům/událostem např. pro  své  spolupracovníky.  Pro  mazání
poznámek může být vyžadováno určité právo stejně jako v případě kvitování alarmů/událostí.

2.2.1.16  Architektura klient–server

Architektura klient–server, redundance, centralizace, decentralizace

Základní  architektura  SCADA/HMI  systému  Reliance  se  dá  popsat  jako  klient–server.
Centrální  modul  je  ve  většině  případů  tzv.  datový  server  (modul  Reliance  Server  nebo
Reliance Control  Server). Tento modul komunikuje s PLC např. přímo pomocí  sériové  linky,
LAN  nebo  OPC  serveru.  Takto  získaná  data  mohou  být  vizualizována  i  na  dalších  místech
pomocí klientů (moduly Reliance Control, Reliance View, Web Client a Smart Client). Definice
topologie  systému  je  prováděna  ve  Správci  struktury  proj ektu  (zde  nadefinovaný  počítač
odpovídá obvykle jednomu skutečnému počítači na pracovišti). 

Pokud je vyžadováno zajištění větší odolnosti proti výpadkům, je možné provést  redundanci
centrálního  prvku.  V  této  konfiguraci  se  při  výpadku  jednoho  datového  serveru  klienti
automaticky  připojí  k  datovému  serveru,  který  je  funkční.  Redundanci  spojení  je  možné
provést  i  na  úrovni  připojení  datového  serveru  k  PLC.  Komunikace  může  být  primárně
prováděna např. přes LAN a v případě výpadku přesměrována pomocí sériové linky.

2.2.1.17  Propojení s informačními systémy

Propojení se stávajícími podnikovými informačními a SCADA systémy (OPC server, MES,
ERP apod.)
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SCADA/HMI  systém  Reliance  může  být  propojen  s  externími  aplikacemi  a  se  stávajícími
podnikovými informačními systémy. Propojení může být realizováno např. pomocí OPC či DDE
protokolu,  souboru  nebo  COM  rozhraní.  Podrobný  popis  možných  způsobů  propojení  je
obsažený v dokumentu Možnosti výměny dat.

2.2.2  Funkce určené pro systémového integrátora

Co SCADA/HMI systém Reliance přináší systémovým integrátorům, jak usnadňuje vývoj
a co zákazník přímo nevidí

Podpora skriptů

Grafika a obrázky

Rychlé vytváření vazeb na proměnné

Otevřený formát

Opětovné využívání funkčních celků

Diagnostika a navigace v projektu

Hromadné změny parametrů

Hladiny v oknech

Akce napojené na komponenty

Zpětná kompatibilita

Snadné rozšiřování topologie

Automatický update projektu

Virtuální a systémové proměnné

Rychlá manipulace s komponentami

Zálohování projektu během vývoje

Zabezpečení projektu

Přehledný způsob licencování
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2.2.2.1  Podpora skriptů

Podpora skriptů (VBScript, rozšíření funkčnosti, přizpůsobení méně běžným
požadavkům)

Přestože  je  SCADA/HMI systém  Reliance  navržen  pro  maximální  rychlost  a  jednoduchost
ovládání bez nutnosti programování, je umožněno dosáhnout  rozšířené funkcionality  pomocí
jazyka  VBScript.  Skripty  se  vytvářejí  ve  Správci  skriptů.  Jednotlivé  skripty  jsou  obvykle
spouštěny periodicky, ale mohou být vyvolány i jako reakce na nějakou událost (stisk tlačítka,
alarm/událost,  klávesová  zkratka  atd.).  Skripty  mohou  být  použity  pro  základní  operace
(matematické výpočty nebo inicializace konstant), složitější operace (odesílání textových zpráv
nebo práce s databázemi), ale i pro rozsáhlé využití funkcí operačního systému a objektového
programování.

2.2.2.2  Grafika a obrázky

Grafika a obrázky (centrální správa obrázků, podpora průhlednosti, 32bitová barevná
hloubka, různé formáty)

Mezi hlavní přednosti SCADA/HMI systému Reliance  patří  snadné  vytváření  graficky  dobře
vypadajících vizualizací. Systém umožňuje používat  jak vektorovou,  tak rastrovou  grafiku.  Z
důvodu snadné editace obrázků v běžných grafických editorech je hlavních předností systému
využito při použití  rastrové (bitmapové) grafiky.  Obrázky  používané  ve  SCADA/HMI systému
Reliance  mohou  být  zobrazovány  v  přirozených  barvách  (16,7  milionu  barev),  jsou
podporovány  všechny  běžné  formáty  (bmp,  jpg,  png  atd.).  Obrázky  (případně  fotografie)
mohou  reprezentovat  pozadí  vizualizace,  jednotlivé  stroje  ve  výrobě,  tlačítka  a  spínače,
animace atd.

Obrázky je třeba nejprve importovat  do projektu pomocí Správce obrázků. Jsou zkopírovány
do projektu (beze změny formátu) a dále na ně může být  odkazováno pomocí nových jmen.
Obrázek může  být  zobrazován  na  pozadí  oken  nebo  pomocí  komponent  Obrázek,  Aktivní
obrázek,  Animace  a  Plněný  obrázek,  může  také  sloužit  k  modifikaci  vzhledu  komponent
Tlačítko, Ukazatel, Indikátor průběhu a Rám.
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Vektorová grafika je ve SCADA/HMI systému Reliance zastoupena obrázky ve formátu *.wmf/
emf, které se importují a používají stejně jako rastrové obrázky. Ke kreslení základních tvarů
slouží vektorové komponenty (Obdélník, Kruh, Elipsa, Mřížka atd.). Vektorová grafika je také
použita  k  vykreslování  většiny  komponent  (Potrubí,  Indikátor  průběhu,  Stupnice,  Hodiny,
Grafy, Rámy atd.).

2.2.2.3  Rychlé vytváření vazeb na proměnné

Rychlé vytváření vazeb proměnných na komponenty (vizuální adresace)

Většina aktivních komponent je ovládána pomocí hlavní proměnné, stejně tak jejich rozměry,
poloha a viditelnost může být dynamicky řízena pomocí proměnných. Navázání proměnné se
standardně provádí pomocí výběrového dialogu z  dialogu parametrů komponenty. Pokud  je
třeba rychle přiřadit  proměnné  k několika  komponentám,  je  k  tomuto  účelu  možné  použít
nástrojové okno Vizuální adresace. Přiřazení proměnné k dané funkci komponenty se provede
pouhým přetažením proměnné na komponentu z okna Vizuální adresace.

2.2.2.4  Otevřený formát

Otevřený formát (skripty v txt, okna v xml, obrázky v původním formátu, ostatní v rdt
tabulkách, export do CSV)

Vizualizační  projekt  SCADA/HMI systému  Reliance  je  na  disku  uložen  v  rámci  adresáře  s
předdefinovanou  strukturou  podadresářů.  Samotný  projekt  sestává  ze  souborů  v  různých,
převážně otevřených formátech. Obrázky  jsou  uloženy  v  původním formátu,  struktura  oken
(rozložení  komponent)  je  uložena  formou  xml  souborů,  kód  skriptů  je  uložen  v  textovém
souboru.  Řada  dalších  objektů  systému  je  uložena  formou  rdt  tabulek  (možnost  editace
pomocí dodávaného editoru).

Objekty  je také možné z  vývojového prostředí Reliance Design  vyexportovat  jako prostý  text
(formát  CSV),  např.  provést  úpravy  a  objekty  zpět  importovat  do  stejného  nebo  jiného
vizualizačního  projektu.  Data  (tabulkových  sestav,  alarmů/událostí,  grafů  a  uživatelských
sestav) je z běhového prostředí možné také exportovat do CSV.
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2.2.2.5  Opětovné využívání funkčních celků

Opětovné využívání funkčních celků (okna na různých počítačích, šablony oken,
strukturované proměnné)

Možnost  opakovaného  používání  objektů  a  funkčních  celků  je  ve  SCADA/HMI  systému
Reliance  podporována  na  různých  úrovních.  Na  nejvyšší  úrovni  je  umožněno  opakovaně
používat  počítač  (stejná  konfigurace  počítače  může  být  použita  pro  neomezené  množství
klientských runtime modulů nebo webových klientů). V rámci projektu je možné nadefinovat
objekty,  jako  jsou  okna,  skripty,  tabulkové  sestavy  či  grafy,  a  tyto  objekty  pak  v  libovolné
kombinaci  připojovat  k  počítačům  v  projektu  a  vytvářet  tak  různé  konfigurace  pro  různá
pracoviště.

Na úrovni vizualizačních oken je možné několik komponent seskupit pomocí šablony  okna a
tuto  šablonu  vkládat  prostřednictvím  komponenty  Kontej ner  do  různých  oken.  Skupinu
proměnných  je  možné  seskupit  pomocí  Správce  datových  struktur  a  vytvořenou
strukturovanou proměnnou navázat na komponentu Kontej ner. V rámci vizualizačních oken je
umožněno zamknout relativní pozici komponent pomocí příkazu Seskupit.

2.2.2.6  Diagnostika a navigace v projektu

Diagnostika projektu, navigace, vyhledávání použití objektů

Ve vývojovém prostředí Reliance Design je standardně integrován nástroj Diagnostika. Po jeho
spuštění  dojde  ke  kontrole  všech  objektů  v  projektu  a  následně  k  zobrazení  seznamu
případných chyb, problémů a varování. Nástroj  také umožňuje zobrazit  objekty, které nejsou
používané. Kontrolu chyb je možné provést i jen nad vybranou částí projektu.

Další užitečnou funkcí je zjištění použití vybraného objektu v rámci projektu. Pro tuto funkci
slouží  příkaz  Vyhledat  použití  obj ektu  v  lokálním  menu  objektu.  Navigaci  v  projektu
usnadňuje také funkce textového vyhledávání – příkaz Naj ít obj ekt z lokálního menu.

2.2.2.7  Hromadné změny parametrů

Hromadné změny parametrů (parametry oken, komponent, ve správcích)
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Vývojové prostředí Reliance Design  usnadňuje provádění hromadných  změn  v  parametrech
objektů  pomocí  několika  nástrojů.  Hromadnou  změnu  parametrů  komponent  je  možné
provádět  pomocí Správce komponent. Po označení komponent  je v  tomto  správci  zobrazen
seznam všech parametrů,  které  je  možné  současně  měnit  (je  zobrazen  průnik parametrů).
Pomocí Správce komponent lze měnit i parametry oken.

Hromadné  změny  parametrů  objektů  je  možné  provádět  ve  většině  správců.  Po  označení
několika objektů (proměnných,  sestav  atd.),  je  možné  parametry  měnit  pomocí  záložek na
pravé straně.

Dalším způsobem hromadné změny  parametrů je funkce Nahrazovat proměnné na  základě
shodnosti názvů. Tato funkce je přístupná v dialogu pro duplikaci vizualizačního okna a najde
své využití např. v případech, kdy má projekt obsahovat několik podobných oken sloužících k
vizualizaci dat z několika podobných stanic.

Užitečný způsob hromadné změny parametrů je funkce Textové nahrazení parametrů objektů.
Po  označení  např.  skupiny  komponent  nebo  několika  oken  může  být  z  lokálního  menu
vyvolán průvodce, pomocí kterého je umožněno definovat zdrojový a cílový text pro nahrazení.

2.2.2.8  Hladiny v oknech

Hladiny v oknech (seskupení komponent v rámci hladiny)

SCADA/HMI  systém  Reliance  obsahuje  systém  hladin,  který  obvykle  slouží  k  seskupení
komponent  podobného  typu.  Zobrazování  všech  komponent  v  hladině  je  možné  snadno
zakázat pomocí Správce hladin  a tím zpřehlednit  návrh vizualizačního okna. Komponenty  v
dané hladině je také možné uzamknout a zabránit tak nechtěné změně jejich pozice. Systém
umožňuje používat až 16 hladin.

2.2.2.9  Akce napojené na komponenty

Akce napojené na různé komponenty (zobrazení www, spuštění programu, aktivace
funkce vizualizace)
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Ve SCADA/HMI systému Reliance je snadné spouštět jednorázové příkazy pomocí akcí. Akce
je možné navázat na kliknutí tlačítka myši na plochu většiny  komponent. Konkrétní akce se
definují  ve  Správci  akcí.  Mezi  nejpoužívanější  akce  patří  vyvolání  grafu  nebo  tabulkové
sestavy, přihlášení uživatele, změna jazyka atd.  Akce  je  užitečné  používat  například  tehdy,
pokud je vizualizace provozována bez zobrazení hlavního menu  – většina  příkazů  menu  je
přístupná pomocí akcí. Je  umožněno  vybrat  z  asi  40  různých  akcí.  Akci  je  po  vytvoření  ve
správci  možné  navázat  z  okna  Parametry  komponenty  na  záložce  Skripty/ Akce.  V
komponentě Strom je možné navázat akci i na jednotlivé uzly a buňky.

2.2.2.10  Zpětná kompatibilita

Zpětná kompatibilita a převod starších verzí systému Reliance (pravidelné aktualizace,
převod na novou verzi)

S  vývojem SCADA/HMI systému  Reliance  dochází  k  přidávání  nových  funkcí  k  opravování
případných  chyb.  Je  proto  doporučováno  používat  nejnovější  verzi  systému.  Upgrade  na
novější verzi v rámci majoritní verze (Reliance 4 nebo Reliance 3) je zdarma. Stejně tak není
problém v novější verzi načíst stávající projekty – systém je zpětně kompatibilní. Po provedení
změn v novější verzi Reliance Design j iž ale není zajištěné, že bude možné projekt používat ve
starší verzi runtime modulů (systém není dopředně kompatibilní).

Systém je také zpětně kompatibilní mezi sousedními majoritními verzemi. Například projekt
provozovaný ve SCADA/HMI systému Reliance 3 je možné začít používat v systému Reliance
4 – stačí převést původní projekt pomocí konvertoru do nové verze. Upgrade licence je v tomto
případě zpoplatněn.

2.2.2.11  Snadné rozšiřování topologie

Konfigurace počítačů definovaných v projektu (rozšiřování topologie, stejný projekt na
každém počítači, identifikace)
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Základem  tvorby  rozsáhlejších  aplikací  ve  SCADA/HMI  systému  Reliance  je  architektura
klient–server. Jednoduchá síťová aplikace může sestávat  z  datového serveru (např. Reliance
Control  Server)  a  z  klienta  (např.  Reliance  Control).  Datový  server  přímo  komunikuje  se
stanicemi PLC, archivuje data a hodnoty poskytuje klientům. Ve Správci struktury  proj ektu je
definována  konfigurace  pro  server  a  pro  klientský  počítač.  Tato  konfigurace  je  nazývána
obecným názvem Počítač. V konfiguraci počítače server je třeba definovat jeho IP adresu, aby
bylo po spuštění klienta jasné, se kterým počítačem má navazovat spojení. Síťové propojení se
také vytváří ve Správci struktury  proj ektu (viz příklady vytvoření síťového propojení). Všechny
počítače definované ve Správci struktury  proj ektu musí obsahovat stejný projekt. K vytváření
síťových aplikací je vyžadována licence vývojového prostředí typu Enterprise (licence Desktop
je určena pro návrh vizualizací pro jeden počítač).

Aplikaci  je  možné  snadno  rozšířit  o  dalšího  klienta  pouhým  nainstalováním  SCADA/HMI
systému  Reliance  na  nový  počítač  a  spuštěním  vizualizačního  projektu  stejně  jako  na
původním klientském počítači. Pokud je aplikace rozšiřována o datové servery, je třeba tyto
přidávat ve Správci struktury  proj ektu, kde musí být  definována i potřebná síťová propojení.
Datové servery  mohou být  v  takové konfiguraci, aby  zajišťovaly  redundanci, rozložení zátěže
nebo vyčítání dat z různých míst (viz příklady vytvoření síťového propojení).

Na  počítačích,  které  slouží  pouze  jako  datové  servery,  je  možné  používat  Reliance  Server,
který  neobsahuje  grafické  rozhraní  a  může  být  spouštěn  jako  služba  systému  Windows.
Topologii aplikace je možné rozšiřovat také použitím tenkých klientů.

2.2.2.12  Automatický update projektu

Automatický update projektu ze zadaného adresáře

Na každém počítači, kde je provozován runtime modul SCADA/HMI systému Reliance, musí
být pro bezproblémový chod přítomna aktuální verze projektových souborů. Aby nebylo nutné
při každé aktualizaci projektu provádět ruční kopírování projektu na všechny počítače, existuje
možnost  automatické  aktualizace.  Pokud  je  tato  funkce  aktivní,  je  při  každém  spouštění
projektu ověřeno, zda je na předem definované (obvykle síťové) cestě k dispozici nová verze
projektu. Tuto funkci  je  možné  využít  např.  spolu  s  utilitou  pro  vzdálenou  správu  runtime
modulů, která mimo jiné umožňuje na dálku restartovat projekt.

Automatická aktualizace projektu je také využívána i pro tenké klienty (Reliance Web Client a
Reliance Smart Client). Při spuštění tenkého klienta je zjištěno, zda je na datovém serveru
přítomna aktuální verze a tato je případně stažena.
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2.2.2.13  Virtuální a systémové proměnné

Virtuální a systémové proměnné

Proměnné  ve  SCADA/HMI  systému  Reliance  se  dají  rozdělit  na  fyzické  a  vnitřní.  Fyzická
proměnná je svázaná se zařízením (na adrese v paměti PLC  je  uložena  její  hodnota  a  tato
hodnota je synchronizována s hodnotou proměnné, která je uložena v počítači, na kterém běží
runtime modul).

Hodnota  vnitřní  proměnné  je  uložena  pouze  v  paměti  počítače.  Zvláštním  typem  vnitřní
proměnné jsou proměnné obsažené ve stanici System.  Hodnoty  těchto  proměnných  nejsou
určeny k přenášení mezi jednotlivými runtime moduly  a z  toho důvodu se nezapočítávají  do
počtu datových bodů – jsou tedy zdarma. Vnitřní proměnné, které se do počtu datových bodů
započítávají a jejichž hodnoty je možné přenášet mezi runtime moduly, je možné nadefinovat
v rámci virtuálních stanic.

2.2.2.14  Rychlá manipulace s komponentami

Manipulace s komponentami (seskupování, velikost, zarovnávání, vodicí linky,
transformace, mřížka, zámek okna)

Pro práci s komponentami umístěnými do vizualizačního okna existuje ve vývojovém prostředí
Reliance Design mnoho užitečných nástrojů. Užitečnou funkcí, která pomáhá při umísťování
komponent ve vizualizačních oknech, je mřížka. Příkazy pro manipulaci s komponentami jsou
přístupné pomocí menu Editace. Po označení jedné nebo několika komponent je možné např.
přizpůsobit šířku komponent podle nejširší, vycentrovat komponenty podle některé osy  nebo
je podle osy rovnoměrně rozložit.

Další  užitečnou  funkcí  je  transformace.  Při  transformaci  je  možné  skupinu  označených
komponent  zmenšit  (případně  i  posunout)  v  daném poměru.  To  může  být  užitečné  např.
tehdy,  pokud  je  třeba  již  navržené  vizualizační  okno  přizpůsobit  novým  rozměrům.
Komponenty v okně je také možné uzamknout proti změně polohy a tím zabránit  náhodným
změnám.

Mezi užitečné funkce patří i zobrazování vodicích linek na hranách komponent. Vodicí linka je
zobrazena při změně  rozměru  nebo  polohy  komponenty  v  okamžicích,  kdy  jsou  hrany  jiné
komponenty na stejné úrovni.
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2.2.2.15  Zálohování projektu během vývoje

Zálohování projektu během vývoje (obnovení ze zálohy, tvorba názvu)

Při vývoji vizualizačního projektu je užitečné pravidelné provádění záloh, aby  bylo možné se
vrátit  k  dřívějším  verzím.  SCADA/HMI  systém  Reliance  provádění  záloh  velice  usnadňuje
pomocí nástroje Zálohování proj ektu přístupného z menu Proj ekt. V  rámci tohoto nástroje je
vytvořen zip archiv, který je standardně uložen na disku. Součástí  názvu archivu může být  i
datum a  čas,  což  usnadňuje  následnou  orientaci  a  umožňuje  přehledně  vytvářet  zálohy  s
velkou četností. K zálohovanému projektu je snadné se vrátit pomocí příkazu Obnovit proj ekt
ze zálohy, který je přístupný z menu Soubor.

Nástroj  pro  vytváření  zálohy  projektu  je  možné  používat  i  ke  snadnému  přenášení
vizualizačního projektu na další počítače. Je možné nadefinovat, které části projektu se mají
zálohovat (např. včetně dat).

2.2.2.16  Zabezpečení projektu

Zabezpečení projektu (bezpečná komunikace, šifrování projektových souborů)

Aby  bylo zabezpečeno, že koncový  zákazník neprovádí  změny  ve  vizualizačním projektu,  je
možné  přístup  chránit  heslem.  Pokud  je  použito  heslo,  jsou  všechny  soubory  projektu
šifrovány. Spouštět projekt pomocí runtime modulu je možné i nadále bez nutnosti zadávat
heslo, blokováno je pouze otevření projektu pomocí vývojového prostředí Reliance Design.

Síťová  komunikace  mezi  jednotlivými  runtime  moduly  je  standardně  šifrována,  aby  se
zabránilo  případnému  odposlechu  komunikace.  Standardně  je  šifrováno  i  spojení  mezi
datovým serverem a tenkým klientem.

2.2.2.17  Přehledný způsob licencování

Přehledný způsob licencování (založen na počtu vstupně/výstupních proměnných –
datových bodů, rozšiřování licence za cenu rozdílu cen, softwarové klíče pro malé
licence, hardwarové klíče pro velké licence, neomezená licence nad 10000 datových
bodů, časově omezené licence, zkušební verze zdarma)
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Základním ukazatelem,  který  ovlivňuje  cenu  licence,  je  datový  bod.  Zjednodušeně  řečeno,
datový  bod  vyjadřuje  počet  vstupně/výstupních  proměnných  (použitých  pro  komunikaci  s
PLC).  Počet  proměnných,  které  jsou  použité  pouze  v  rámci  jednoho  runtime  modulu  (tzv.
systémové proměnné), cenu licence neovlivňuje.

Licenci je možné dodat v softwarovém nebo hardwarovém klíči. Softwarový klíč je pevně vázán
na daný počítač, hardwarový klíč je možné přenášet a je určen pro licence nad 200 datových
bodů. Již zakoupenou licenci je možné snadno rozšiřovat, zákazník doplácí pouze rozdílovou
cenu.  Rozšíření  licence  je  možné  provést  i  během  několika  hodin  (zašleme  vám  licenční
soubor, který si uložíte do současného hardwarového klíče pomocí Utility  pro licenční  klíče).
Pro zkušební účely nebo pro případ nouze poskytujeme i časově omezené licence (softwarové
i hardwarové).

Pokud je nějaký modul spuštěn bez licenčního klíče, běží jako trial verze. V tomto případě je
počet datových bodů omezen na 25. Pokud je náhodou spuštěn projekt, který vyžaduje větší
počet  bodů, než umožňuje  licence,  nejsou  další  proměnné  načteny.  Na  tuto  skutečnost  je
upozorněno v prohlížeči aktuálních alarmů/událostí.
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3  Hlavní menu

Hlavní  menu  je  nabídka  příkazů,  která  je  k dispozici  v hlavním okně  vývojového  prostředí.
Vybrané příkazy z hlavního menu jsou k dispozici i v panelech nástrojů umístěných v hlavním
okně. Některé příkazy  je možné provést  i příslušnou klávesovou zkratkou. Klávesové zkratky
pro jednotlivé položky menu lze uživatelsky měnit (viz Klávesové zkratky).

Menu Soubor

Menu Editace

Menu Zobrazit

Menu Správci

Menu Projekt

Menu Nástroje

Menu Okno

Menu Nápověda
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3.1  Menu Soubor

Menu  Soubor  obsahuje  příkazy  pro  založení,  otevření  a  zavření  projektu  a  příkazy  pro
vytváření  a  ukládání  oken  projektu.  Menu  také  obsahuje  seznam  naposledy  otevřených
projektů, což umožňuje rychlý výběr projektu. Některé příkazy jsou k dispozici i v okně Vítejte.

  Nový projekt

Spustí Průvodce vytvořením nového projektu.

  Otevřít projekt (Ctrl+O)

Zobrazí dialog pro výběr hlavního souboru existujícího projektu. Je možné vybrat soubory
s příponou .rp4 (hlavní soubor projektu ve formátu Reliance 4) nebo s příponou .prj
(hlavní  soubor  projektu  ve  formátu  Reliance 3).  Při  výběru  souboru  ve  formátu
Reliance 4 se projekt otevře a načte. Při výběru souboru ve formátu Reliance 3 se spustí
 Průvodce konverzí projektu, který umožňuje převést projekt do formátu Reliance 4.

  Zálohovat projekt

Spustí Průvodce zálohováním projektu.

  Obnovit projekt ze zálohy

Spustí Průvodce obnovou projektu ze zálohy.

  Zavřít projekt

Zavře aktivní projekt. Pokud nejsou uloženy  některé změny, je před uzavřením projektu
uživatel dotázán na uložení provedených změn.

  Nové okno

Spustí Průvodce vytvořením nového okna.

  Nová šablona okna

Spustí Průvodce vytvořením nové šablony okna.
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  Uložit okno (Ctrl+S)

Uloží změny v aktivním okně.

  Uložit všechna okna

Uloží změny ve všech otevřených oknech.

  Zavřít okno (Ctrl+F4)

Zavře aktivní okno a uvolní jej  z paměti.

  Zavřít všechna okna

Zavře všechna aktivní okna a uvolní je z paměti.

  Jazyk programu

Zobrazí dialog pro výběr jazyka programu.

  Ukončit

Ukončí  program.  Pokud  je  otevřen  vizualizační  projekt  a  změny  v otevřených  oknech
nejsou uloženy, zobrazí se dotaz, zda mají být provedené změny uloženy.
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3.2  Menu Editace

V  menu  Editace  se  nacházejí  příkazy  pro  práci  s grafickými  objekty  (komponentami)
umístěnými  v aktivním  okně.  Jsou  to  příkazy  pro  základní  editační  operace  (kopírování,
duplikování, vymazání atd.), příkazy  pro  organizaci  komponent  (seskupení,  uzamčení  atd.),
příkazy  pro  umístění  komponent  (zarovnání,  centrování  atd.),  změnu  rozměrů  (šířka  podle
nejmenší, výška podle největší, atd.), změnu pořadí  vykreslování  komponent,  transformace,
otáčení a zarovnání komponent na mřížku atd.

Příkazy  pro  editaci  komponent  pracují  s interní  schránkou,  nikoliv  se  systémovou.  Tzn.  že
obsah schránky lze používat pouze v rámci jedné spuštěné aplikace Reliance Design.  Pokud
je potřeba zkopírovat  komponentu do jiného projektu, je možné využít  příkaz Exportovat  ve
Správci  oken  a  následně  okno  importovat  (příkazem Importovat  ve  Správci  oken)  v j iném
projektu.

  Zpět (Ctrl+Z)

Zruší naposledy provedenou operaci a uvede tak komponenty do stavu, v jakém byly před
provedením dané operace. Příkazem Zpět lze vrátit až 100 naposledy provedených změn.
Počet  změn  lze  nastavit  v dialogu  Možnosti  prostředí,  položka  Vizualizační  okna.  Do
historie  změn  se  ukládají  operace  přidání  komponenty  (včetně  vložení  ze  schránky),
vymazání komponenty a změny polohy, rozměrů a otočení komponenty.

  Vpřed (Shift+Ctrl+Z)

Vrátí změny provedené příkazem Zpět.

  Vyjmout (Ctrl+X)

Přesune označené komponenty do schránky.

  Kopírovat (Ctrl+C)

Zkopíruje označené komponenty do schránky.

  Duplikovat (Ctrl+D)

Zkopíruje  označené  komponenty  a  vloží  je  do  stejného  okna  (posunuté  horizontálně
a vertikálně o 8 pixelů).
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  Vložit (Ctrl+V)

Vloží komponenty uložené ve schránce do aktivního okna.

  Vymazat (Del)

Vymaže označené komponenty z aktivního okna.

  Označit vše (Ctrl+A)

Označí všechny komponenty v aktivním okně.

  Odznačit vše (Esc)

Zruší označení všech komponent v aktivním okně.

  Označit následující (Tab)

Označí  komponentu  následující  v  Z-pořadí  (pořadí  vykreslování  komponent)  po
momentálně označené komponentě.

  Označit předchozí (Shift+Tab)

Označí komponentu předcházející v Z-pořadí momentálně označené komponentě.

  Seskupit (Ctrl+G)

Seskupí  označené  komponenty  do  skupiny.  Se  skupinou  komponent  je  možné
pohybovat,  jako  by  to  byl  jeden  objekt.  Komponenty  ve  skupině  si  udržují  velikost
a vzájemnou polohu. Styl označení skupiny  komponent  je barevně odlišen od označení
neseskupených komponent.

  Oddělit (Ctrl+U)

Oddělí komponenty seskupené v označené skupině.
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Menu Zarovnání

  Vlevo

Zarovná  levý  okraj  každé  označené  komponenty  k levému  okraji  označené
komponenty, která je umístěna nejvíce vlevo.

  Vpravo

Zarovná  pravý  okraj  každé  označené  komponenty  k pravému  okraji  označené
komponenty, která je umístěna nejvíce vpravo.

  Nahoru

Zarovná  horní  okraj  každé  označené  komponenty  k hornímu  okraji  označené
komponenty, která je umístěna nejvýše.

  Dolů

Zarovná  dolní  okraj  každé  označené  komponenty  k dolnímu  okraji  označené
komponenty, která je umístěna nejníže.

  Centrovat vertikálně

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

  Centrovat horizontálně

Vycentruje  středy  všech  označených  komponent  na  vodorovnou  osu  označených
komponent. Vodorovná osa je vedena v polovině vzdálenosti mezi  horním a  dolním
okrajem označených komponent.

  Rozmístit vertikálně

Rozmístí označené komponenty rovnoměrně ve svislé ose tak, aby vzdálenosti středů
všech komponent byly stejné.
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  Rozmístit horizontálně

Rozmístí  označené komponenty  rovnoměrně  ve  vodorovné  ose  tak,  aby  vzdálenosti
středů všech komponent byly stejné.

Menu Rozměry

  Šířka podle nejmenší

Nastaví šířku označených komponent podle komponenty s nejmenší šířkou.

  Šířka podle největší

Nastaví šířku označených komponent podle komponenty s největší šířkou.

  Výška podle nejmenší

Nastaví výšku označených komponent podle komponenty s nejmenší výškou.

  Výška podle největší

Nastaví výšku označených komponent podle komponenty s největší výškou.

Menu Pořadí

  Dopředu (Shift+PgUp)

Přesune  označené  komponenty  dopředu  v  Z-pořadí  (nad  všechny  komponenty).  Z-
pořadí  definuje  pořadí  vykreslování  komponent  v rámci  okna.  Naposledy  přidaná
komponenta, nebo ta, na které byl naposledy  aplikován příkaz Dopředu, se vykreslí
jako poslední a tudíž nebude překryta ostatními komponentami.

  O jednu dopředu (Ctrl+PgUp)

Přesune označenou komponentu dopředu o jednu pozici v Z-pořadí.

  Dozadu (Shift+PgDn)

Přesune označené komponenty dozadu v Z-pořadí (pod všechny komponenty).
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  O jednu dozadu (Ctrl+PgDn)

Přesune označenou komponentu dozadu o jednu pozici v Z-pořadí.

  Zarovnat pozici na mřížku

Zarovná  polohu  označených  komponent  na  mřížku  okna  (levý  horní  roh  komponenty
umístí na mřížku).

  Zarovnat velikost na mřížku

Upraví  (zaokrouhlí)  velikost  označených  komponent  podle  rozteče  mřížky  okna  (pravý
dolní roh umístí na mřížku).

  Transformovat

Otevře  dialog  pro  relativní  změnu  polohy  a  rozměrů  označených  komponent  –
Transformovat. Tímto příkazem lze například hromadně zvětšit  nebo zmenšit  označené
komponenty ve zvoleném poměru.

  Režim otáčení (Ctrl+R)

Přepne označenou komponentu do režimu otáčení. Režim otáčení lze zrušit odznačením
komponenty.

  Vytvořit šablonu okna

Spustí Průvodce vytvořením nové šablony okna.

  Nahradit parametry objektů

Spustí Průvodce nahrazením parametrů objektů.

  Uzamknout (Ctrl+L)

Uzamkne  aktivní  okno  proti  změně  polohy  a  rozměrů  pomocí  myši.  Styl  označení
komponent v uzamčeném okně je odlišen od neuzamčeného okna. Odemknout  okno je
možné opakování tohoto příkazu.
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  Parametry komponenty (Alt+Enter)

Otevře dialogové okno pro editaci parametrů označené komponenty (viz Komponenty).

3.2.1  Transformovat

Relativní změna pozice a rozměrů

Souřadnice X, Souřadnice Y

Definice poměru, v jakém má být změněna pozice komponenty (nebo komponent).

Šířka, Výška

Definice poměru, v jakém má být změněn rozměr komponenty (nebo komponent).

Otočit vodorovně o 180°, Otočit svisle o 180°

Slouží  ke  změně  orientace  komponenty  Čára  (pro  ostatní  komponenty  není  položka
aktivní).
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3.3  Menu Zobrazit

Menu Zobrazit umožňuje vypnout nebo zapnout zobrazení plovoucích nástrojových oken
vývojového prostředí.

  Správce komponent (F11)

Vypne nebo zapne zobrazení okna Správce komponent.

  Správce oken (F12)

Vypne nebo zapne zobrazení okna Správce oken.

  Správce hladin

Vypne nebo zapne zobrazení okna Správce hladin.

  Informační okno

Vypne nebo zapne zobrazení okna Informace.

  Vizuální adresace

Vypne nebo zapne zobrazení okna Vizuální adresace.
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3.4  Menu Správci

Menu Správci obsahuje příkazy pro otevření správců objektů projektu.

  Správce datových struktur

Otevře Správce datových struktur.

  Správce stanic

Otevře Správce stanic.

  Správce komunikačních driverů

Otevře Správce komunikačních driverů.

  Správce receptur

Otevře Správce receptur.

  Správce datových tabulek

Otevře Správce datových tabulek.

  Správce grafů

Otevře Správce grafů.

  Správce plovoucích grafů

Otevře Správce plovoucích grafů.

  Správce tabulkových sestav

Otevře Správce tabulkových sestav.

  Správce uživatelských sestav

Otevře Správce uživatelských sestav.
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  Správce  textů

Otevře Správce textů.

  Správce  obrázků

Otevře Správce obrázků.

  Správce  stavů

Otevře Správce stavů.

  Správce akcí

Otevře Správce akcí.

  Správce skriptů

Otevře Správce skriptů.

  Správce uživatelů

Otevře Správce uživatelů.

  Správce struktury projektu

Otevře Správce struktury projektu.
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3.5  Menu Projekt

Menu Proj ekt obsahuje příkazy pro práci s projektem.

  Spustit (F9)

Spustí  vizualizační  projekt  v runtime  modulu,  který  je  definován  v nástroji  Možnosti
projektu. Při spuštění runtime modulu se vývojové prostředí minimalizuje do panelu úloh.
Po ukončení runtime modulu se vývojové prostředí obnoví.

  Vytvořit zástupce

Otevře dialogové okno umožňující vytvořit zástupce projektu.

  Registrovat jako službu

Otevře dialogové okno umožňující registrovat projekt jako službu Windows.

  Provést diagnostiku

Spustí Průvodce diagnostikou projektu.

  Provést bezpečnostní audit

Vygeneruje a otevře textový soubor, který shrnuje všechna nastavení projektu Reliance,
která  mají  vliv  na  zabezpečení.  Soubor  dále  obsahuje  informace  o  všech  síťových
spojeních (vzdálené IP adresy, čísla otevřených TCP portů) na počítačích definovaných v
projektu.

  Exportovat pro vzdálené uživatele

Spustí Průvodce exportem projektu pro vzdálené uživatele.

  Znovu exportovat pro vzdálené uživatele

Spustí Průvodce exportem projektu pro vzdálené  uživatele  a  přejde  na  závěrečný  krok
průvodce  (před  spuštěním  exportu).  Vychází  se  z  nastavení  použitého  při  posledním
exportu. Pokud export dosud nebyl proveden, řídí se výchozím nastavením.
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  Zapnout šifrování

Zapne  šifrování  souborů  projektu.  Zašifrovány  budou  všechny  soubory  projektu
s výjimkou hlavního souboru. Šifrování je provedeno na základě zadaného hesla (a jeho
potvrzení). V runtime modulech se zašifrovaný projekt chová stejně jako nezašifrovaný, ve
vývojovém prostředí je pro jeho otevření vyžadováno heslo.

  Vypnout šifrování

Vypne šifrování projektu.

  Informace

Otevře  dialogové  okno  se  základními  informacemi  o projektu.  Toto  okno  obsahuje  mj.
informace o počtu proměnných a datových bodech.

  Možnosti

Otevře dialogové okno Možnosti projektu.
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3.6  Menu Nástroje

Menu Nástroj e obsahuje příkazy pro nastavení vývojového prostředí (viz  Možnosti prostředí).
Tyto příkazy jsou přístupné i v případě, že není otevřen žádný projekt.

  Konfigurovat panely nástrojů

Otevře dialogové okno Konfigurovat panely nástrojů.

  Konfigurovat paletu komponent

Otevře dialogové okno Konfigurovat paletu komponent.

  Možnosti prostředí

Otevře dialogové okno Možnosti prostředí.

  Webová stránka serveru

Zobrazí  úvodní  stránku  datového  serveru  ve  výchozím  webovém  prohlížeči  (musí  být
spuštěn datový server, tj. Reliance Server nebo Reliance Control Server).

  Otevřít složku s logovacími soubory

Otevře adresář Logs, ve kterém jsou uloženy logovací soubory.
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3.7  Menu Okno

Menu Okno obsahuje příkazy pro práci s okny vizualizačního projektu.

  Následující (F6)

Aktivuje  následující  okno.  Přenese  na  popředí  následující  otevřené  okno  (okna  jsou
řazena  v pořadí,  v jakém  byla  přidávána  do  projektu).  Okno  je  otevřené,  pokud  je
načtené v operační paměti počítače.

  Předchozí (Shift+F6)

Aktivuje předchozí okno. Přenese na popředí předchozí otevřené okno.

  Otevřená okna (Alt+0)

Zobrazí  seznam otevřených  oken.  Ze  seznamu  je  možné  vybrat  a  aktivovat  libovolné
otevřené okno. Okno je otevřené, pokud je načtené v operační paměti počítače. Okno je
možné zobrazit a načíst do paměti pomocí Správce oken. Okno zůstává v paměti i po jeho
skrytí  (např.  standardním  příkazem  Zavřít  v titulkovém  pruhu  okna  nebo  standardní
klávesovou zkratkou Alt+F4). 

  Parametry (Alt+Enter)

Otevře dialog Parametry okna, který umožňuje nastavit  vybrané okno (typ okna, způsob
načítání, vzhled, rozměry, přístupová práva atd.).
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3.8  Menu Nápověda

Menu  Nápověda  obsahuje  především  příkazy  pro  přístup  k nápovědě,  k registraci  licence
a ke zdrojům na internetu.

  Obsah

Otevře tuto nápovědu pro vývojové prostředí.

  Zobrazit okno 'Vítejte'

Otevře  okno  Vítejte  s příkazy  pro  nejčastější  operace  prováděné  při  začátku  práce
s vývojovým prostředím.

  Reliance na Internetu

Otevře webovou stránku SCADA/HMI systému Reliance (www.reliance-scada.com).

  Zkontrolovat aktualizace

Zjistí nové verze SCADA/HMI systému Reliance.

Menu Licence

  Aktivovat

Spustí Průvodce aktivací licence. Každý softwarový klíč je nutné aktivovat pro počítač,
na kterém bude SCADA/HMI systém Reliance provozován. Podrobný postup aktivace
je popsán v samostatném dokumentu Aktivace licence.

  Registrovat

Registruje licenci. Při registraci dojde k uložení informací o uživateli (jméno a firma).
Tyto  informace  jsou  zobrazovány  v okně  O aplikaci  Reliance.  Uživatel  je  vyzván
k výběru registračního souboru *.rlr. 

https://www.reliance-scada.com
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  Informace

Zobrazí  dialogové  okno  Informace  o připoj eném  licenčním  klíči.  Stejný  dialog  je
přístupný také prostřednictvím aplikace Utilita pro licenční klíče, obsažené v adresáři
Utils.

  O aplikaci Reliance 4 Design

Zobrazí okno s informacemi o Reliance Design. Okno poskytuje informace o verzi, licenci
(sériové číslo, počet datových bodů), registraci a operačním systému. Kliknutím na sériové
číslo lze zjistit způsob ověření licence nebo zobrazit  Informace o připoj eném licenčním
klíči. 
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4  Nástrojová okna

Nástrojová  okna  jsou  plovoucí,  nemodální  okna  určená  pro  práci  s okny  vizualizačního
projektu a komponentami. Tato okna je možné zobrazit  nebo  skrýt  pomocí  příkazů  v menu
Zobrazit nebo příslušných tlačítek v panelu nástrojů. Všechna nástrojová okna lze přizpůsobit
pomocí standardního lokálního menu těmito příkazy:

  Velká tlačítka

Přepne velikost tlačítek v panelu nástrojů příslušného okna na velká.

  Malá tlačítka

Přepne velikost tlačítek v panelu nástrojů příslušného okna na malá.

  Průhlednost

Umožňuje nastavit průhlednost nástrojového okna v pěti úrovních (0%, 20%, 40%, 60%,
80%).  Průhlednost  0%  znamená,  že  okno  je  neprůhledné.  Nastavená  průhlednost  se
projeví pouze v případě, že okno není aktivní.

  Vždy navrchu

Nastaví nástrojové okno do režimu, kdy  nemůže být  překryto jiným oknem (s  výjimkou
jiných oken s tímto režimem).

Mezi nástrojová okna vývojového prostředí patří:

Správce komponent

Správce oken

Správce hladin

Vizuální adresace

Informace
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4.1  Správce komponent

Správce  komponent  je nástrojové okno  umožňující  rychlou,  hromadnou  změnu  parametrů
označených komponent nebo oken vizualizačního projektu. Dále umožňuje spravovat seznam
komponent v aktivním okně vizualizačního projektu.

Záložka Vlastnosti obsahuje seznam parametrů komponenty označené ve vizualizačním okně
(resp.  průnik parametrů  vybraných  komponent  v případě,  že  je  označeno  více  komponent
různého typu). Parametry  jsou seřazeny  podle názvu, mohou být  uspořádány  do skupin. Při
označení jednoho objektu je zobrazen seznam hodnot všech jeho parametrů. Je-li označených
objektů  více,  je  seznam  omezen  pouze  na  parametry  společné  všem  označeným
komponentám (kromě názvu objektu). Není možné označit  a editovat  současně vizualizační
okno a komponenty. Parametry lze editovat v druhém sloupci příslušného řádku – aktivovat,
resp.  deaktivovat,  zadat  hodnotu,  resp.  text  nebo  vybrat  položku  z rozbalovací  nabídky  či
speciálního  dialogu  zobrazeného  po  kliknutí  na  tlačítko  s výpustkou  (třemi  tečkami).  Pro
nastavení barvy je možné použít rozbalovací nabídku s předdefinovanými barvami nebo dialog
pro výběr barvy, který je možné zobrazit dvojitým kliknutím do příslušného řádku.

Na záložce Komponenty je k dispozici seznam všech komponent umístěných v aktivním okně.
Seznam  lze  seřadit  podle  různých  kritérií  (Název,  Typ,  Pořadí,  Skupina  a  Hladina).
Komponenty  je  možné  ze  seznamu  vybrat  (označit  pomocí  zatržítka).  Takto  označená
komponenta se označí i ve vizualizačním okně. Tento princip je obousměrný. To znamená, že
označením komponenty ve vizualizačním okně dojde k jejímu označení v seznamu. Označení
komponent  pomocí  Správce  komponent  je  výhodné  např.  pokud  je  komponenta  překryta
jinou komponentou a není možné ji označit pomocí myši.

  Skupiny

Určuje, zda mají být položky v seznamu parametrů uspořádány do tématických skupin.

  Rozbalit skupiny

Rozbalí všechny položky v seznamu parametrů (včetně skupin).

  Sbalit skupiny

Sbalí všechny položky v seznamu parametrů (včetně skupin).

  Lokalizované názvy vlastností

Určuje,  zda  se  mají  zobrazovat  lokalizované  názvy  (aliasy)  nebo  skutečné  názvy
parametrů objektů (interní, anglický název parametru).
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  Nápověda pro vybranou vlastnost

Zobrazí nebo skryje dolní panel s krátkou nápovědou k vybranému parametru.

Editor kolekce

Některé komponenty obsahují tzv. kolekci; jedná se o speciální parametr obsahující seznam
položek stejného typu s vlastními parametry. Pro práci s těmito položkami  slouží  tzv.  Editor
kolekce. Příkladem kolekce je seznam textových stavů (vlastnost Stavy) v komponentě Aktivní
text. 

Komponenta Aktivní text – Stavy

Editor kolekce umožňuje přidávat, mazat a označovat jednotlivé položky a měnit jejich pořadí.
Při označení jedné nebo několika položek se ve Správci komponent zobrazí jejich parametry,
které lze hromadně editovat. Po zavření Editoru kolekce se zobrazení ve Správci  komponent
přepne zpět na parametry označené komponenty.
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4.2  Správce oken

Správce  oken  je  nástrojové  okno  obsahující  seznam  všech  oken  definovaných  ve
vizualizačním projektu. Je určen ke správě oken – umožňuje otevírat a zavírat  okna, přidávat
okna do projektu nebo je z projektu odstraňovat. Správce oken se dále používá pro přepínání
mezi jednotlivými vizualizačními okny (tzv. aktivace oken).

Jednotlivá okna v seznamu mohou být uspořádána do složek. Styl písma názvu okna indikuje,
zda je okno otevřené, tj. načtené do paměti (tučné písmo) nebo  zavřené  (normální  písmo).
Modrou  barvou  jsou  indikována  standardní  a  dialogová  okna,  která  nejsou  načítána
dynamicky (viz záložka Základní). Položky v seznamu je možné řadit podle Titulku nebo podle
Názvu okna. Ikona položky je dána typem okna (normální, dialogové, lišta, šablona).

Ve stavovém řádku je zobrazeno ID (identifikační číslo) a název okna označeného ve správci.
ID okna koresponduje s pořadím přidávání oken do projektu.

  Nová složka (Alt+Ins)

Přidá novou složku. Složky usnadňují správu většího počtu oken. Z hlediska hierarchie je
složky možné přidávat pouze do jedné úrovně.

  Nové okno (Ins)

Spustí Průvodce vytvořením nového okna.  Po  dokončení  průvodce  je  nové  vizualizační
okno přidáno do seznamu.

  Nová šablona okna

Spustí Průvodce vytvořením nové šablony okna. Po dokončení průvodce je nová šablona
vizualizačního okna přidána do seznamu. Šablony oken slouží ke snadnému opětovnému
použití grafických prvků ve vizualizačních oknech.

 Otevřít (Enter)

Otevře označené okno. 

  Smazat (Del)

Uvolní  označené  okno  z paměti  a  odstraní  jej  z pevného  disku.  Uživatel  je  vyzván
k potvrzení operace.
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Lokální  menu  seznamu  oken  obsahuje  mimo  příkazů  obsažených  v panelu  nástrojů  ještě
následující příkazy:

  Přejmenovat (F2)

Umožňuje změnit název okna. Změny názvu okna je možné docílit  také kliknutím na již
označený název okna. Přejmenovat je možné pouze otevřené okno.

  Duplikovat (Ctrl+D)

Zobrazí dialog Duplikovat okno, který umožňuje vytvořit kopii označeného okna.

  Zavřít

Zavře označená okna. Při zavření dojde k jejich uvolnění z operační  paměti.  Uživatel  je
dotázán na uložení případných změn.

  Zavřít všechna okna

Provede příkaz Zavřít pro všechna otevřená okna.

  Najít objekt (Ctrl+F)

Vyvolá standardní dialog Najít objekt, který umožňuje najít okno podle části jeho názvu.

  Vyhledat použití objektů (Alt+F)

Spustí Průvodce vyhledáním použití objektů, který vyhledá objekty, které se odkazují  na
označené okno.

  Provést diagnostiku

Spustí Průvodce diagnostikou projektu, který provede kontrolu označených oken.

Nahradit parametry objektů

Spustí Průvodce nahrazením parametrů obj ektů.

  Exportovat

Exportuje označené okno. Kvůli následnému importu okna jsou v exportovaném souboru
(formát XML) nahrazeny číselné identifikátory (ID) objektů názvy objektů.
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  Importovat

Importuje okno z XML  souboru. Po importu je okno přidáno do projektu. Během importu
se zkontrolují odkazy na objekty podle názvu.

  Importovat obsah

Do označeného (existujícího) okna importuje komponenty z XML souboru. Původní obsah
okna je odstraněn. Během importu se zkontrolují odkazy na objekty podle názvu. Příkaz
je určen pro přenos komponent mezi okny různých projektů.

  Parametry (Ctrl+Enter)

Otevře dialog Parametry okna, který umožňuje nastavit  vybrané okno (typ okna, způsob
načítání, vzhled, rozměry, přístupová práva atd.).
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4.3  Správce hladin

Správce  hladin  je  nástrojové  okno  obsahující  seznam tzv.  hladin  aktivního  vizualizačního
okna.  Systém hladin  dodává  vizualizačním oknům 'třetí  rozměr'.  Každé  okno  obsahuje  16
hladin, do kterých lze libovolně umisťovat komponenty. Každá komponenta může být  pouze
v jedné hladině. Správce hladin umožňuje nastavit hladině (tím i příslušným komponentám)
viditelnost a zámek. Každé hladině lze přiřadit libovolné jméno.

  Viditelnost

Přepne  viditelnost  hladiny.  Při  skrytí  hladiny  dojde  i ke  skrytí  všech  komponent
umístěných  v této  hladině.  Tím  je  usnadněna  práce  s komponentami  v ostatních
(zobrazených)  hladinách.  Viditelnost  hladiny  je  možné  nastavit  i pomocí  zatržítka
u položky nebo dvojitým kliknutím na položku. 

  Zámek

Zamkne nebo odemkne hladinu. Při zamčení hladiny dojde i k zamčení všech komponent
v této hladině. Se zamčenými komponentami není možné pohybovat.

  Přejmenovat

Umožňuje změnit název hladiny. Změny názvu hladiny je možné docílit také kliknutím na
již označenou položku hladiny.

Upozornění: Nová komponenta (vložená do okna z palety komponent) je automaticky vložena
do hladiny  označené ve Správci  hladin. K přemístění komponenty  do  jiné  hladiny  je  určen
příkaz Přenést do hladiny v lokálním menu komponenty v okně.
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4.4  Vizuální adresace

Nástrojové okno Vizuální adresace  umožňuje rychlé vytvoření vazeb parametrů komponent
na proměnné (tzv. adresaci). V panelu nástrojů je možné zvolit, které parametry  komponenty
mají být po adresaci řízeny pomocí proměnné. Adresovat je možné tyto parametry:

  Hlavní

Hlavní  proměnná  komponenty,  záložka  Funkce  (např.  proměnná  zobrazená
v komponentě Displej ).

  Povolení

Dynamicky řízené povolení a zakázání komponenty, záložka Dynamické.

  Viditelnost

Dynamicky řízená viditelnost komponenty, záložka Dynamické.

  Poloha X

Dynamicky řízená horizontální poloha komponenty, záložka Dynamické.

  Poloha Y

Dynamicky řízená vertikální poloha komponenty, záložka Dynamické.

  Šířka

Dynamicky řízená šířka komponenty, záložka Dynamické.

  Výška

Dynamicky řízená výška komponenty, záložka Dynamické.

  Úhel otočení

Dynamicky řízený úhel otočení komponenty, záložka Dynamické.
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Adresace  se  provádí  přetažením  proměnné  pomocí  myši  z okna  Vizuální  adresace  na
komponentu  umístěnou  ve  vizualizačním  okně.  V případě,  že  je  ve  vizualizačním  okně
označeno  více  komponent,  provede  se  adresace  všech  označených  komponent  (operace
vyžaduje potvrzení uživatelem). V případě, že je proměnná přetažena na jinou než označenou
komponentu,  je  pro  adresaci  taktéž  vyžadováno  potvrzení  uživatelem.  Úspěšné  provedení
adresace je indikováno zablikáním oranžového rámečku kolem komponenty. 
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4.5  Informace

Okno  Informace  funguje  jako  stavový  řádek  –  zobrazuje  různé  informace  v závislosti  na
situaci.  Při  otvírání  vizualizačního  projektu  zobrazuje  průběh  načítání  jeho  součástí.  Po
otevření projektu jsou v levé části k dispozici údaje o poloze kurzoru myši v okně. Je-li kurzor
myši  nad  plochou  komponenty,  jsou  ve  střední  části  okna  zobrazeny  hodnoty  základních
parametrů  této  komponenty:  název  komponenty,  název  hladiny,  v níž  je  komponenta
umístěna, Z-pořadí  (odpovídá pořadí, v jakém jsou komponenty  vloženy  do  okna),  poloha  a
rozměry komponenty, úhel otočení komponenty a názvy  objektů souvisejících s kliknutím na
komponentu  (skript,  akce,  okno,  které  má  být  aktivováno).  Při  změně  polohy  komponenty
pomocí myši (změna polohy, rozměrů,  úhlu  otočení)  je  zobrazována  relativní  změna  (rozdíl
aktuální hodnoty oproti původní).

V  pravé  části  okna  je  k dispozici  nástrojová  lišta  s rozbalovacím  tlačítkem  pro  přepínání
aktivního jazyka projektu. Mezi jazyky lze přepínat pomocí příkazů v rozbalovací nabídce nebo
pomocí opakovaného kliknutí na tlačítko příkazu (cyklické přepínání mezi všemi jazyky). Při
změně  aktivního  jazyka  projektu  dojde  k přepnutí  všech  textů  vizualizačního  projektu  do
příslušného jazyka.

Napravo od příkazu pro přepínání aktivního jazyka projektu jsou umístěna tlačítka pro rychlé
přepínání  mezi  okny  projektu  načtenými  v paměti.  Každému  oknu  načtenému  v paměti
odpovídá jedno tlačítko. Při kliknutí na tlačítko se odpovídající okno aktivuje.
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5  Nastavení vývojového prostředí

Vývojové  prostředí  Reliance  Design  je  možné  v mnoha  směrech  přizpůsobit  potřebám
uživatele. Je možné umístit  a nastavit  nástrojová okna, změnit  rozložení příkazů  v panelech
nástrojů nebo konfigurovat paletu komponent. Dialogové okno Možnosti  prostředí  umožňuje
nastavit klávesové zkratky, přizpůsobit editor ve Správci skriptů, přednastavit cesty apod.

Nastavení  se  provádí  pomocí  dialogových  oken  přístupných  z hlavního  menu  Nástroj e.
Některá nastavení jsou globální, tedy nezávislá na vizualizačním projektu, a proto mohou být
prováděna,  i když  není  otevřen  žádný  projekt.  Globální  nastavení  se  ukládají  do  souboru
R_Design.dsk,  který  se  nachází  v adresáři  programových  souborů  Reliance.  Některá
nastavení vývojového prostředí jsou specifická pro projekt. Tato nastavení se ukládají do dsk
souboru projektu, který se nachází v hlavním adresáři projektu.

Konfigurovat panely nástrojů

Konfigurovat paletu komponent

Možnosti prostředí
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5.1  Konfigurovat panely nástrojů

Dialogové okno Konfigurovat panely nástrojů umožňuje změnit rozložení příkazů v panelech
nástrojů (v nástrojových lištách) a jejich umístění (včetně palety komponent) v hlavním okně.
Hlavní  okno  vývojového  prostředí  obsahuje  5  panelů  nástrojů.  Do  jednotlivých  panelů  je
možné přidat libovolné dostupné příkazy. Přidání příkazu do panelu nástrojů se provádí jeho
přetažením levým tlačítkem myši. Každý z panelů je možné pomocí myši přesunout (vyjmout)
z hlavního okna na jiné místo obrazovky.

Panely nástrojů

Na  záložce  Panely  nástroj ů  je  k dispozici  seznam  panelů  patřících  do  hlavního  okna
vývojového  prostředí.  Tento  seznam  umožňuje  zakázat  nebo  povolit  zobrazení
jednotlivých  panelů.  Nastavení  každého  panelu  je  možné  resetovat  příkazem  Použít
výchozí nastavení. Pomocí rozbalovací nabídky Motivy  je možné zvolit  grafickou podobu
panelů nástrojů. 

Pozn.: Nastavení grafické podoby  panelů nástrojů se kromě hlavního okna týká i všech
panelů nástrojů ve vývojovém prostředí.

Paleta komponent

Panel  obsahuje  komponenty  –  grafické  objekty,  které  uživatel  (systémový  integrátor)
vkládá  na  plochu  vizualizačního  okna  při  tvorbě  vizualizačního  projektu.  Komponenty
jsou  rozděleny  do  několika  záložek.  Upravit  seznam  komponent  na  jednotlivých
záložkách  v  paletě  komponent  je  možné  v dialogovém  okně  Konfigurovat  paletu
komponent.

Správci

Panel  obsahuje  příkazy  pro  otevření  jednotlivých  správců  (např.  Správce  struktury
proj ektu, Správce obrázků nebo Správce stanic).

Standardní

Panel obsahuje příkazy pro práci s projektem – příkazy  pro založení, otevření, uložení a
zavření projektu. Obsahuje i příkaz pro ukončení vývojového prostředí Reliance Design.

Editace

Panel obsahuje příkazy pro práci s komponentami označenými v aktivním vizualizačním
okně. Jde o příkazy  obsažené v menu Editace (např. základní editační  příkazy,  příkazy
pro zarovnání komponent v okně, změnu pořadí komponent apod).
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Proj ekt

Panel  obsahuje  příkazy  obsažené  v menu  Zobrazit  (příkazy  pro  zobrazení  nebo  skrytí
Správce komponent, Správce oken, Správce hladin, Vizuální adresace a okna Informace
). Dále obsahuje vybrané příkazy  z menu Proj ekt  (příkazy  pro otevření dialogu Možnosti
proj ektu,  spuštění  Průvodce  exportem  proj ektu  pro  vzdálené  uživatele,  Průvodce
zálohováním  proj ektu  nebo  příkaz  pro  spuštění  vizualizačního  projektu  v runtime
modulu).

Příkazy

Na záložce Příkazy  je k dispozici seznam všech příkazů, které je možné umístit do některého
z panelů nástrojů. Příkazy jsou v seznamu rozděleny do skupin podle funkce. Přidání příkazu
do  panelu  nástrojů  se  provádí  jeho  přetažením  levým  tlačítkem  myši.  Odstranit  příkaz
z panelu nástrojů je možné přetažením zpět do seznamu příkazů.

Možnosti

Zobrazovat krátkou nápovědu

Určuje, zda se při umístění kurzoru myši nad tlačítko v panelu  nástrojů  má  zobrazovat
název příkazu.

V krátké nápovědě zobrazovat klávesové zkratky

Určuje,  zda  se  má  v krátké  nápovědě  příkazu  v panelu  nástrojů  zobrazovat  klávesová
zkratka.
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5.2  Konfigurovat paletu komponent

Dialogové okno Konfigurovat paletu komponent  umožňuje spravovat seznam záložek palety
komponent.  Dále  umožňuje  spravovat  komponenty  v jednotlivých  záložkách,  tj.  přesouvat
komponenty mezi záložkami nebo nastavit jejich viditelnost (příkaz Zobrazit).

Seznam záložek – příkazy

  Přidat (Ins)

Vytvoří novou záložku v paletě komponent.

  Přejmenovat (F2)

Umožňuje změnit název označené záložky.

  Odstranit (Del)

Odstraní  označenou  záložku  z palety  komponent.  Záložka  nesmí  obsahovat  žádné
komponenty.

  Přesunout nahoru (Ctrl+Up)

Přesune označenou záložku v pořadí o pozici výš.

  Přesunout dolů (Ctrl+Down)

Přesune označenou záložku v pořadí o pozici níž.

Seznam komponent v označené záložce – příkazy

  Přidat (Ins)

Otevře dialog pro výběr souboru komponenty (přípona .dll). Výchozí adresář pro výběr
souboru komponenty je Components.

  Zobrazit (Space)

Zobrazí, či skryje označenou komponentu v paletě. Viditelnost komponenty je v seznamu
indikována v sloupci Zobrazit.
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  Odstranit (Del)

Odstraní označenou komponentu z palety. Vizualizační okna obsahující typ komponenty,
která není k dispozici, nebude možné otevřít.

  Přesunout nahoru (Ctrl+Up)

Přesune označenou komponentu v pořadí o pozici výš.

  Přesunout dolů (Ctrl+Down)

Přesune označenou komponentu v pořadí o pozici níž.

Pozn.: Seznam záložek obsahuje pevnou položku Vše. Tato položka zobrazuje seznam všech
typů komponent, které je možné používat ve vývojovém prostředí.
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5.3  Možnosti prostředí

Dialogové okno Možnosti prostředí je určeno k podrobnému nastavení vývojového prostředí
Reliance  Design.  Možnosti  jsou  rozděleny  do  několika  skupin.  Každé  skupině  odpovídá
položka ve stromu v levé části dialogového okna.

Obecné

Cesty

Klávesové zkratky

Správci

Správce textů

Správce obrázků

Správce skriptů

Ladění skriptů

Vizualizační okna

Rozložení oken

Typy souborů

Služby Windows

Připojení

Licence

Aktualizace

Hlášení chyb

Potvrzení

5.3.1  Obecné

Zobrazovat číslo verze v titulkovém pruhu

Umožňuje zobrazit/skrýt  číslo verze v  titulkovém pruhu hlavního okna runtime  modulu
(tato volba se týká pouze Pre-release verzí).
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5.3.2  Cesty

Skupina Cesty umožňuje přednastavit některá často používaná umístění souborů a adresářů.
Obnovit výchozí nastavení cest lze pomocí příkazu Výchozí nastavení.

Adresář projektů

Výchozí  adresář,  který  se  použije  při  vytváření  nebo  otevírání  vizualizačních  projektů.
Cestu je možné vybrat pomocí dialogu Vybrat adresář.

Adresář záloh projektů

Výchozí adresář pro ukládání záložních kopií projektu (viz Průvodce zálohováním projektu
pro podrobnosti).

Adresář knihovny obrázků

Adresář  obsahující  knihovnu  obrázků.  Při  importu  obrázků  do  vizualizačního  projektu
pomocí Správce obrázků bude tento adresář přednastaven do dialogu pro výběr souboru. 

Pozn.: Knihovna obrázků se instaluje pomocí samostatného instalátoru.

Adresář logovacích souborů

Adresář pro ukládání  logovacích  souborů  SCADA/HMI systému  Reliance.  Tyto  soubory
obsahují detailní informace o počítači, operačním systému a běhu jednotlivých modulů
SCADA/HMI  systému  Reliance.  Rozsah  logování  je  možné  definovat  pomocí  dialogu
Možnosti projektu > Runtime modul > Logování.

Ukládat logovací soubory spuštěného proj ektu do adresáře proj ektu

Pokud je tato volba aktivní, budou se logovací soubory runtime modulů a komunikačních
driverů ukládat do adresáře History\Logs spuštěného projektu.

5.3.3  Klávesové zkratky

Skupina Klávesové  zkratky  umožňuje  přiřadit  nebo  upravit  vybraným příkazům klávesové
zkratky. Seznam příkazů je rozdělen do několika tématických skupin (skupina Vše obsahuje
všechny příkazy). Změnu klávesové zkratky označeného příkazu je možné provést  stisknutím
požadované  kombinace  kláves  v poli  Klávesová  zkratka  a  následným  potvrzením  pomocí
příkazu Přiřadit  zkratku.  Pokud  je  již  klávesová  kombinace  použita  pro  jiný  příkaz,  je  tato
skutečnost  oznámena v poli Zkratka  j e  j iž  přiřazena  příkazům.  Zrušení  (vypnutí)  klávesové
zkratky  se  provádí  pomocí  klávesy  Backspace.  Nastavit  klávesové  zkratky  do  výchozího
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stavu je možné pomocí příkazu Výchozí nastavení. 

5.3.4  Správci

Skupina Správci obsahuje nastavení pro všechny správce objektů v menu Správci.

Automaticky přej ít do režimu editace názvu nového obj ektu

Určuje,  zda  při  vytvoření  nového  objektu  ve  správci  má  být  název  objektu  uveden  do
režimu editace (stejně jako po stisku klávesy  F2)  a je tedy  možné okamžitě zadat  jeho
nový název.

5.3.5  Správce textů

Barvy

Slouží  k nastavení  barev  editoru  textů  pro  barevné  rozlišení  typů  textů.  Jednotlivým
typům textů (jako je např. přeložený text, zkontrolovaný text, komentář) je možné nastavit
barvu popředí a pozadí. Nastavení se zobrazuje v náhledu s ukázkou textových řetězců.
Rychlé nastavení lze provést výběrem z několika předdefinovaných barevných schémat.

Překladač

Definuje  přístup  ke  službě  Google  Translate,  která  slouží  ve  Správci  textů  k
automatickému překladu textů.

Klíč Google API

Klíč používaný k přístupu ke službě Google Translate.

5.3.6  Správce obrázků

Editory

Sdružené externí editory obrázků
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Obsahuje seznam externích editorů obrázků určených pro úpravu obrázků jednotlivých typů
(formátů). Externí editor obrázků je možné používat ve Správci obrázků, aktivuje se příkazem
Upravit obrázek. Po úpravě obrázku pomocí externího editoru se upravený obrázek ve Správci
obrázků automaticky  aktualizuje (aktualizace proběhne po zavření editoru). Obnovit  výchozí
nastavení  parametrů  spouštění  externích  editorů  obrázků  lze  pomocí  příkazu  Výchozí
nastavení.

Editor

Cesta ke spustitelnému souboru externího editoru obrázku daného formátu.

Parametry

Parametry  příkazové řádky  předávané externímu editoru při jeho spuštění.  Pro  předání
názvu souboru editovaného obrázku se do parametrů předává $(name).

Pracovní adresář

Pracovní adresář externího editoru obrázků.

Náhledy

Umožňuje nastavit  parametry  náhledů obrázků ve Správci obrázků. Týká  se  stylu  zobrazení
Náhledy. Lze nastavit Výšku náhledu, Šířku náhledu obrázku a rovněž lze nastavit, zda se má
v režimu náhledů Zobrazovat velikost souboru a zda se mají Zobrazovat rozměry obrázku.

5.3.7  Správce skriptů

Obecné

Nastavit pozici kurzoru na začátek nového skriptu

Určuje,  zda  při  vytvoření  nového  skriptu  ve  Správci  skriptů  má  být  poloha  kurzoru
nastavena na začátek zdrojového kódu.

Omezit polohu kurzoru na text

Umožňuje  omezit  polohu  kurzoru  pouze  na  text  skriptu.  Pokud  je  volba  neaktivní,  je
možné umístit kurzor kdekoliv v okně skriptu.
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Vložit hlavičku do nového skriptu

Určuje,  zda  při  vytvoření  nového  skriptu  má  být  na  začátek  zdrojového  kódu  vložena
hlavička s komentáři obsahujícími název projektu, jméno uživatele (použije se uživatelské
jméno  ve  Windows)  a  datum  a  čas  vytvoření  skriptu.  Za  hlavičku  je  vložen  řádek
s příkazem Option Explicit. Tento příkaz  vynutí  explicitní  deklaraci  proměnných
skriptu a díky tomu se předejde problémům s překlepy, ke kterým dochází ve skriptech
s automatickou deklarací (skripty bez příkazu Option Explicit).

Zobrazení

Okraj e

Zatržítko Zobrazit  pravý  okraj  určuje, zda  má  být  v editoru  zobrazena  svislá  čára.  Tato
čára může uživateli pomoci při zarovnávání kódu skriptu. Vzdálenost této čáry od levého
okraje editoru určuje rozbalovací nabídka Poloha  (80, 100 nebo  120 znaků).  Zatržítko
Zobrazit pomocný pruh určuje, zda má být v levé části editoru zobrazen svislý pruh, který
v závislosti na nastavení zobrazuje různé informace (např. čísla řádků nebo záložky  pro
snadnou navigaci). Šířku tohoto pruhu určuje rozbalovací nabídka Šířka (30, 40 nebo 50
pixelů).  Zatržítko  Zobrazit  čísla  řádků  určuje,  zda  mají  být  v pomocném  pruhu
zobrazována čísla řádků. Šířku pomocného pruhu je možné  měnit  pouze  v případě,  že
nejsou zobrazována čísla řádků.

Font

Určuje řez písma v editoru skriptů.

Velikost

Určuje velikost písma v editoru skriptů.

Řez písma a jeho velikost se zobrazuje v Náhledu.

Automatické funkce

Slouží k nastavení automatického doplňování kódu skriptu během jeho editace.
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Automatické funkce

Kompletace kódu

Určuje,  zda  po  zápisu  názvu  předdefinovaného  objektu  následovaného  tečkou  dojde
k zobrazení nabídky  funkcí  a  procedur tohoto  objektu.  Např.  po  zapsání  "RSys."  se
zobrazí nabídka funkcí a procedur objektu RSys.  Nabídku  lze  rovněž  vyvolat  pomocí
klávesové zkratky Ctrl+Space, je-li kurzor umístěn za uvedeným zápisem. Nastavení
umožňuje změnit časovou prodlevu před zobrazením nabídky.

Parametry funkcí

Definuje, zda se po zápisu funkce nebo procedury má zobrazovat seznam vyžadovaných
parametrů. Např. po zapsání "RTag.SetTagValue("  se zobrazí seznam parametrů
vyžadovaných  touto  metodou.  Seznam  lze  rovněž  vyvolat  pomocí  klávesové  zkratky
Ctrl+Shift+Space, je-li kurzor umístěn za uvedeným zápisem. Nastavení umožňuje
změnit časovou prodlevu před zobrazením seznamu.

Objekty Reliance

Automaticky doplňovat parametry funkcí a procedur

Určuje,  zda  po  vložení  funkce  nebo  procedury  předdefinovaného  objektu,  jejímž
parametrem je  objekt  definovaný  v projektu  Reliance,  dojde  k zobrazení  dialogu  pro
výběr tohoto objektu. Např. po vložení procedury  pro zápis hodnoty  proměnné  RTag.
SetTagValue  dojde  k automatickému  zobrazení  dialogu  pro  výběr  proměnné.  Po
potvrzení  dialogu  je  vybraná  proměnná  dosazena  jako  parametr  procedury.  Je-li  tato
volba neaktivní, název procedury se vloží bez parametrů.

Zobrazovat krátkou nápovědu k funkcím a procedurám

Určuje, zda má být zobrazována krátká nápověda k funkcím a procedurám.

Barvy

Slouží  k nastavení  barev  editoru  skriptů  pro  zvýraznění  syntaxe  kódu.  Jednotlivým Prvkům
kódu  skriptu  (jako  je  např.  klíčové  slovo,  identifikátor,  operátor nebo  komentář)  je  možné
nastavit  Barvu popředí  a pozadí  a Styl  písma. Nastavení se zobrazuje v náhledu  s ukázkou
kódu skriptu. Rychlé nastavení  lze provést  výběrem z několika předdefinovaných barevných
schémat.
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Uzavřít do bloku

Umožňuje  nadefinovat  uživatelské  šablony,  které  je  možno  aplikovat  na  již  vytvořený  blok
příkazů. Ve Správci skriptů je po označení bloku  a  výběru  požadované  šablony  z  lokálního
menu (Source Block Tools)  přidán text  před  (Začátek  bloku)  a  za  (Konec  bloku)  označený
blok.

Seznam

Obsahuje  seznam  vytvořených  šablon.  Příkazy  na  pravé  straně  seznamu  slouží  k
manipulaci  se  seznamem  šablon.  Ovládací  prvky  pod  seznamem  slouží  k  úpravě
jednotlivých položek.

Položka

Text

Definuje  název  položky.  Znak "-"  (minus)  slouží  jako  horizontální  oddělovač  lokálního
menu.

Zkratka

Umožňuje definovat klávesovou zkratku k přímému vyvolání příkazu.

Blok

Víceřádkový režim

Aktivuje vkládání textu na samostatné řádky.

Počet odrážek

Definuje odsazení označeného bloku po vložení textu.

Začátek bloku

Definuje text, který bude vložen před začátek označeného bloku.

Konec bloku

Definuje text, který bude vložen za konec označeného bloku.

Pozn.: Znak "|" slouží v textu k nastavení pozice kurzoru.

Je-li aktivní parametr Víceřádkový režim, je možné u vkládaných textů nastavit:
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Automatické odsazení

Aktivuje odsazení vkládaného textu.

Relativní odsazení

Definuje relativní odsazení vkládaného textu.

Vyhledat na webu

Umožňuje  nadefinovat  seznam  www  stránek,  kde  má  být  vyhledáván  označený  text.  Po
označení  např.  klíčového  slova  může  být  pomocí  lokálního  menu  rychle  otevřena  webová
stránka s výsledky vyhledávání.

Seznam

Obsahuje seznam míst, kde je možné vyhledávat označený text. Příkazy na pravé straně
seznamu  slouží  k  manipulaci  se  seznamem.  Ovládací  prvky  pod  seznamem  slouží  k
úpravě jednotlivých položek.

Položka

Text

Definuje  název  položky.  Znak "-"  (minus)  slouží  jako  horizontální  oddělovač  lokálního
menu.

Zkratka

Umožňuje definovat klávesovou zkratku k přímému vyvolání příkazu.

Vyhledávací URL

Definuje  adresu  vyhledávače,  který  bude  otevřen  ve  výchozím  www  prohlížeči.  Místo
zástupného znaku "%s" bude při otevírání www stránky použit označený text.

5.3.8  Ladění skriptů

Povolit ladění skriptů externím nástroj em (Just-In-Time debugger)

Povolí ladění skriptů pomocí externího debuggeru.
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5.3.9  Vizualizační okna

Mřížka a okraje

Rozteč X, Rozteč Y

Určuje  rozteč  mřížky  v pixelech  ve  vodorovném  a  svislém  směru.  Rozteč  mřížky  je
společná pro všechna okna. Pro každé okno je možné později nastavit, zda má být mřížka
zobrazena, a aktivovat přichytávání komponent k mřížce.

Zobrazit vodicí čáry pro zarovnání komponent

Určuje, zda mají být při změně polohy nebo velikosti komponenty pomocí myši zobrazeny
pomocné vodicí čáry. Tyto čáry u vybrané komponenty indikují hrany přiléhající k hranám
ostatních komponent.

Zobrazit mřížku při založení okna

Určuje, zda při vytvoření nového okna má být zobrazena mřížka.

Zobrazit mřížku navrchu při založení okna

Určuje,  zda  při  vytvoření  nového  okna  má  být  mřížka  zobrazena  navrchu  (nad
komponentami).

Aktivovat zarovnávání komponent na mřížku při založení okna

Určuje,  zda  při  vytvoření  nového  okna  má  být  aktivována  funkce  automatického
zarovnávání komponent k mřížce.

Zobrazit hranice při založení okna

Určuje,  zda  při  vytvoření  nového  okna  mají  být  zobrazeny  pomocné  čáry  vymezující
hranice okna. Hranice okna indikují (v závislosti na nastavení) viditelnou nebo manuálně
zadanou oblast okna.

Barva

Určuje barvu mřížky.

Pozn.: Parametry týkající se založení okna lze později pro každé okno nastavit samostatně.
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Zpět a vpřed

Počet kroků v historii

Určuje  počet  editačních  operací  s komponentami  v okně,  které  je  možné  zrušit,  resp.
znovu provést. Mezi operace ukládané do historie patří: vkládání a mazání komponent,
změna jejich pozice a velikosti a změna Z-pořadí.

Zachovat historii po uložení okna

Určuje, zda bude historie editačních operací při uložení okna zachována. Je-li tato funkce
aktivní, budou po uložení okna k dispozici příkazy Zpět a Vpřed.

Ostatní

Zobrazit název okna v titulkovém pruhu

Určuje, zda má být v titulkovém pruhu okna zobrazen kromě titulku i název okna.

Indikovat průhledné pozadí

Určuje, zda má být  průhledné pozadí šablony  okna indikováno pomocí šachovnicového
rastru zvolené barvy.

5.3.10  Rozložení oken

Výchozí nastavení

Umožňuje ve vývojovém prostředí obnovit výchozí rozmístění oken (nikoliv vizualizačních
oken).

Použít monitor hlavního okna

Určuje, zda mají být okna obnovena na monitoru, kde je umístěno hlavní okno vývojového
prostředí Reliance Design.

5.3.11  Typy souborů

Sdružené typy souborů

Vizualizační proj ekty Reliance 4
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Umožňuje  asociovat  hlavní  soubory  vizualizačních  projektů  (.rp4)  s vývojovým
prostředím Reliance Design.  Po asociaci jsou soubory  s příponou .rp4  označeny  jako
Proj ekt Reliance a mají přiřazenu ikonu projektu. Libovolný vizualizační projekt je potom
možné otevřít standardním způsobem např. v Průzkumníku Windows.

Datové tabulky Reliance

Umožňuje asociovat soubory datových tabulek SCADA/HMI systému Reliance (.rdt)  s
Editorem souborů RDT – <Program>\R_DTEditor.exe.

Šablony sestav FastReport

Umožňuje asociovat soubory šablon sestav typu FastReport  (.rrt)  s aplikací Návrhář
sestav FastReport – <Program>\R_FRDesigner.exe.

Sestavy FastReport

Umožňuje asociovat soubory sestav typu FastReport (.rrp)  s aplikací Prohlížeč sestav
FastReport – <Program>\R_FRViewer.exe.

5.3.12  Služby Windows

Umožňuje  spravovat  všechny  služby  Windows,  které  jsou  součástí  SCADA/HMI  systému
Reliance.

Seznam služeb Windows dostupných po instalaci systému Reliance  je uveden v následující
tabulce.

Název Výchozí stav

Reliance License Service Služba je spuštěna.

Reliance OPC DA Server Wrapper Služba je zastavena.

Reliance OPC UA Server Služba je spuštěna.

Reliance 4 Driver Server Služba není nainstalována.

Reliance 4 Server Služba není nainstalována.

U  služby  Windows  lze  zjistit  její  stav,  Cestu  ke  spustitelnému  souboru  a  nastavený  Typ
spouštění. 

Ovládací prvky pod seznamem slouží ke správě vybrané služby Windows.
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Registrovat

Provede zaregistrování vybrané služby do operačního systému Windows.

Odregistrovat

Provede odregistrování vybrané služby z operačního systému Windows.

Spustit

Provede spuštění vybrané služby.

Zastavit

Provede zastavení vybrané služby.

5.3.13  Připojení

Proxy server

Umožňuje  nastavit  proxy  server.  Toto  nastavení  se  používá  v případě,  že  je  počítač
připojen k internetu pomocí proxy  serveru. Je nutné zadat  Adresu  a Port  proxy  serveru.
Pokud proxy server vyžaduj e autentifikaci (ověření uživatele), je nutné zadat i Uživatelské
j méno a  Heslo.  Vývojové  prostředí  používá  proxy  server např.  při  zjišťování  aktualizací
systému.

5.3.14  Licence

Způsob ověřování licence

Přímý přístup k licenčnímu klíči

SCADA/HMI systém Reliance získává informace o licenci přímo z licenčního klíče.

Licenční služba

SCADA/HMI  systém  Reliance  získává  informace  o  licenci  prostřednictvím  programu
Licenční služba. Tento program běží jako služba Windows, tj. nezávisle na přihlášeném
uživateli. Komunikace mezi SCADA/HMI systémem Reliance a Licenční službou probíhá
protokolem TCP/IP. Pokud je  použita  Licenční  služba,  nenastanou  problémy  s  detekcí
hardwarového klíče při spuštění SCADA/HMI systému Reliance pomocí vzdálené plochy.
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Opakovat detekci licenčního klíče při spouštění programu

Určuje, zda při spouštění programu má být prováděno opakované ověřování licence. Toto
nastavení je využíváno v případě, že je SCADA/HMI systém Reliance spouštěn po startu
operačního systému.

Časový limit detekce licenčního klíče (s)

Určuje dobu trvání detekce licenčního klíče.

Doba po startu operačního systému (s), po kterou j e tato funkce aktivní

Definuje dobu po startu operačního systému, během které je funkce opakování detekce
licenčního klíče zapnutá.

5.3.15  Aktualizace

Automaticky zj išťovat nové verze systému Reliance 4

Určuje, zda při spuštění vývojového prostředí má být na internetu vyhledána nová verze
SCADA/HMI systému  Reliance.  O možnosti  aktualizace  je  uživatel  informován  pomocí
dialogového  okna,  které  nabídne  zobrazit  webovou  stránku  s odkazem  pro  stažení
nejnovější verze SCADA/HMI systému Reliance.

Upozorňovat i na nové Pre-release verze

Určuje,  zda  při  spuštění  vývojového  prostředí  má  být  zjištěno,  zda  je  k  dispozici  Pre-
release  verze  systému.  Před  uvolněním  nové  oficiální  verze  SCADA/HMI  systému
Reliance  bývá  uvolněna  verze,  která  slouží  k  otestování  nových  funkcí  a  k  ověření
kompatibility se stávajícími projekty. Provozovat Pre-release verze u koncového zákazníka
není  doporučeno.  V  případě  nalezení  problému  v  oficiální  nebo  Pre-release  verzi  nás
můžete kontaktovat, nejlépe pomocí emailu support@reliance.cz.

5.3.16  Hlášení chyb

Odesílat podrobné informace o uživatelském rozhraní

Určuje,  zda  informace  o  neošetřené  události,  které  budou  odeslány  na  server  firmy
GEOVAP, spol. s r. o., mají obsahovat podrobné informace o uživatelském rozhraní (např.
grafická data).

mailto:support@reliance.cz
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5.3.17  Potvrzení

Obsahuje  seznam  potvrzovacích  zpráv  SCADA/HMI  systému  Reliance.  Obnovit  výchozí
nastavení potvrzovacích zpráv lze pomocí příkazu Výchozí nastavení.

Zpráva

Text

Zobrazuje text potvrzovací zprávy.

Zobrazit

Umožňuje zobrazit/skrýt potvrzovací zprávu.

Výsledek

Definuje výsledek potvrzovací zprávy.

Seznam potvrzovacích zpráv:

Soubory proj ektu Reliance 4 (soubory s příponou .rp4) nej sou sdruženy s tímto programem.
Chcete j e nyní sdružit?

Jsou k dispozici ukázkové příklady pro systém Reliance 4. Přej ete si smazat původní obsah
složky 'Examples' a nahradit j ej  těmito příklady?

Zvolil j ste příkaz 'Storno'. Opravdu chcete zrušit všechny neuložené změny?

Všechny neuložené změny budou ztraceny. Opravdu chcete provést tuto operaci?

Byly definovány nové obj ekty typu '%s'. Aby byly přístupné a funkční za běhu proj ektu,
musíte j e připoj it k počítači (počítačům). Chcete provést tuto operaci?

Přej ete si přiřadit proměnnou '%s' komponentě '%s'?
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6  Vizualizační projekt

Vizualizační  projekt,  vytvořený  ve  vývojovém  prostředí  Reliance  Design,  je  uložen  jako
skupina  souborů  umístěných  v adresářové  struktuře  (viz  Soubory  vizualizačního  projektu).
Tyto soubory obsahují definice všech objektů, vazeb mezi nimi a dalších parametrů.

Průvodce vytvořením nového projektu

Průvodce konverzí projektu

Vytvoření zástupce projektu

Průvodce diagnostikou projektu

Průvodce zálohováním projektu

Průvodce obnovou projektu ze zálohy

Průvodce vyhledáním použití objektů

Průvodce nahrazením parametrů objektů

Průvodce transformací oken a komponent

Průvodce exportem projektu pro vzdálené uživatele

Informace o projektu

Okno vizualizačního projektu

Možnosti projektu
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6.1  Průvodce vytvořením nového projektu

Po zvolení příkazu Soubor > Nový proj ekt je uživatel nejprve vyzván k zadání názvu projektu a
cesty  pro  umístění  podadresáře  projektu.  Název  podadresáře  a  hlavního  souboru  bude
automaticky  vygenerován  na  základě  zadaného  názvu  projektu  (náhrada  nepovolených
znaků).

Uživatel  je  postupně  vyzván  k zadání  grafického  rozlišení  projektu,  zda  si  přeje  aktivovat
šifrování  projektu  a  k vložení  případného  komentáře.  Po  dokončení  průvodce  je  vytvořena
adresářová  struktura  a  jednotlivé  soubory  projektu.  Šifrování  je  možné  kdykoli  zrušit  nebo
zavést pomocí příkazů z menu Proj ekt. Název projektu a komentář je možné kdykoli změnit
pomocí  dialogu  Možnosti  projektu  > Proj ekt.  Grafické  rozlišení  projektu  je  možné  kdykoli
změnit pomocí dialogu Možnosti projektu > Okna > Rozlišení.

Pokud byla ponechána volba Vytvořit nové vizualizační okno aktivní, bude ihned po založení
projektu spuštěn Průvodce vytvořením nového okna.
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6.2  Průvodce konverzí projektu

Průvodce konverzí projektu je spuštěn automaticky, pokud je při otevírání projektu vybrán
hlavní soubor projektu ve formátu Reliance 3 (*.prj). Konverzi projektu je možné provést
také  bez  spuštění  vývojového  prostředí,  a  to  pomocí  programu  Reliance  3  to  4  Proj ect
Converter (R_3to4.exe) obsaženého v základním adresáři SCADA/HMI systému Reliance 4  a
následným spuštěním příkazu Soubor > Průvodce konverzí proj ektu.

Zdrojový projekt

Umožňuje vybrat  hlavní soubor projektu ve formátu Reliance 3  (*.prj), který  má být
převeden do formátu Reliance 4.

Cílový adresář

Umožňuje  definovat  adresář,  kam  bude  uložen  projekt  Reliance 4.  V tomto  adresáři
bude  umístěn  hlavní  soubor  projektu  (*.rp4)  a  adresářová  struktura  projektu
s ostatními soubory. Název projektu bude zachován.

Reliance 3 to 4 Project Converter

Po provedení  konverze  obsahuje  hlavní  okno  tohoto  programu  výpis  kroků,  které  byly
provedeny  během  konverze.  O úspěšnosti  konverze  je  uživatel  informován  pomocí
dialogového okna.
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6.3  Vytvoření zástupce projektu

Příkaz  Proj ekt  > Vytvořit  zástupce  otevře  dialogové  okno,  které  slouží  pro  rychlé  a  snadné
vytvoření zástupce otevřeného projektu.

V příkazovém řádku zástupce budou následující parametry oddělené mezerou: název a úplná
cesta k modulu (R_Design.exe,  R_Ctl.exe,  R_CtlSrv.exe  nebo  R_View.
exe),  název a úplná cesta k hlavnímu souboru vizualizačního projektu a v případě runtime
modulů i název počítače v projektu.

Formát příkazového řádku je:

<modul> <cesta_k_hlavnímu_souboru_projektu> [<název_počítače>]

Modul

Definuje modul SCADA/HMI systému Reliance použitý k otevření projektu.

Počítač, na kterém má být projekt spuštěn

Určuje počítač definovaný ve vizualizačním projektu, pro který je zástupce vytvářen.

Název zástupce

Definuje název zástupce tak, jak bude zobrazován ve Windows.

Umístění zástupce

Definuje  složku,  kam  bude  zástupce  umístěn.  Přednastavena  je  plocha  Windows
(zástupce bude umístěn na plochu).

Komentář

Definuje popis zástupce zobrazovaný jako krátká nápověda při umístění ukazatele myši
nad ikonou zástupce.
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6.4  Průvodce diagnostikou projektu

Příkaz  Proj ekt  > Provést  diagnostiku  spustí  nástroj  Průvodce  diagnostikou  proj ektu.
Diagnostika projektu slouží k detekci problémů a chyb, které mohly vzniknout např. neúplným
zadáním parametrů, rozpojením vazeb nebo smazáním využívaných souborů projektu.

Krok 1: Nastavení diagnostiky

Obsahuje seznam typů problémů, které se mají detekovat.

Neplatné odkazy

Kontrolovat  platnost  odkazů na objekty  projektu. Problém je detekován, když byl např.
smazán objekt, na který bylo odkazováno.

Nezadané odkazy

Kontrolovat,  zda  jsou  v objektech  nastaveny  vazby  na  ostatní  objekty,  kde  je  to
vyžadováno.  Problém  je  detekován,  pokud  např.  není  definována  vazba  na  hlavní
proměnnou komponenty.

Neplatné hodnoty parametrů

Kontrolovat, zda jsou parametry  objektů v definovaných mezích. Problém je detekován,
pokud má např. horní mez proměnné menší hodnotu než spodní mez.

Nezadané hodnoty parametrů

Detekovat, zda jsou v objektech nastaveny parametry, kde je to nutné. 

Neshody v datových typech

Detekovat, zda jsou v odkazech přiřazeny  povolené datové typy. Problém je  detekován,
pokud je např. dodatečně změněn typ proměnné, která je již navázaná na komponentu a
nový typ není pro danou komponentu povolen. V  runtime je problém indikován žlutým
orámováním komponenty.

Neplatné vazby na soubory a adresáře

Kontrolovat, zda jsou platné vazby na soubory a adresáře. Problém je detekován, pokud
je např. smazán soubor, na který je odkazováno v komponentě.
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Nepoužité obj ekty

Kontrolovat, zda jsou všechny objekty projektu použité, tj. zda jsou zobrazovány nebo na
ně  existuje  vazba.  Problém  je  nahlášen,  pokud  je  např.  ve  vizualizačním  projektu
proměnná,  která  není  v žádné  části  projektu  použita.  Nepoužité  objekty  je  možné
kontrolovat  jen  v kompletním  projektu,  proto  při  výběru  této  volby  není  umožněno
definovat Oblasti proj ektu na následující stránce.

Nepřipoj ené obj ekty

Detekovat  objekty,  které  nejsou  připojené  k  žádnému  počítači.  Problém  je  nahlášen,
pokud je např. ve vizualizačním projektu skript, který není připojen k žádnému počítači.

Zabezpečení proj ektu

Vyhodnocovat úroveň zabezpečení přístupu k datovému serveru.

Ostatní

Detekovat  ostatní  typy  problémů,  které  nespadají  do  výše  uvedených  typů.  Jedná  se
zpravidla o méně závažné chyby, které nemají vliv na funkčnost projektu. Hlavní oblastí je
detekce chyb souvisejících se zobrazením textu, jako např. chyby  v lokalizaci  textových
řetězců.

Krok 2: Oblasti projektu

Obsahuje  seznam oblastí  projektu  uspořádaných  do  stromové  struktury.  Pro  urychlení
diagnostiky  nebo  ignorování  některých  problémů  je  možné  provést  kontrolu  jen
vybraných oblastí projektu. Pokud byla na předchozí stránce označena volba Nepoužité
obj ekty, jsou vybrány všechny oblasti projektu a není možné výběr změnit.

Krok 3: Výsledky diagnostiky

V  případě  nalezení  problémů  je  zobrazen  dialog  Výsledky  diagnostiky.  V  levé  části
dialogového okna je seznam oblastí  projektu uspořádaných do stromu,  ve  kterém jsou
zvýrazněným písmem vyznačeny ty oblasti, ve kterých byl nalezen problém. Číslice udává
počet problémů. V pravé části dialogového okna je zobrazen seznam, který vedle definice
problému obsahuje i jeho podrobný popis. Dvojité kliknutí myši nebo stisk klávesy Enter
na řádku s problémem vyvolá odpovídajícího správce nebo dialogové okno, kde je možné
problém vyřešit.
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6.5  Průvodce zálohováním projektu

Příkaz Proj ekt > Zálohovat otevře nástroj Průvodce zálohováním proj ektu. Průvodce umožňuje
zálohovat otevřený vizualizační projekt do archivu ve formátu ZIP.

Krok 1: Výběr cílového adresáře

Definuje adresář,  do  kterého  bude  uložen  soubor *.zip  se  zálohou.  Předdefinovaný
adresář je možno změnit v dialogu Možnosti prostředí, položka Cesty.

Krok 2: Volba částí projektu

Definuje části projektu, které mají být součástí zálohy. Dialog obsahuje seznam adresářů
vizualizačního  projektu,  ve  kterém  má  uživatel  možnost  vybrat  adresáře,  které  chce
zálohovat. Standardně nejsou zálohovány adresáře ThinClients a History.

Krok 3: Volba názvu záložního souboru

Prefix

Definuje pevnou část názvu souboru. Standardně odpovídá názvu projektu.

Časová značka

Definuje informace obsažené v časové značce. V závislosti na frekvenci vytváření záloh je
možné  vypustit  upřesnění  časové  informace.  Pokud  by  název  souboru  již  existoval,  je
uživatel dotázán, zda má dojít k přepsání existujícího souboru vytvářenou zálohou.

Krok 4: Shrnutí

Kontrola zadaných informací. Pokud některé informace nesouhlasí, je možný návrat zpět.

Průvodce umožňuje:

Odeslat zálohu proj ektu e-mailem

Spustí výchozí program pro elektronickou poštu a v něm vytvoří novou poštovní zprávu,
ke které přidá archiv projektu.

Otevřít složku se zálohami proj ektů

Spustí Průzkumníka Windows a otevře složku, do které byl projekt zálohován.
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6.6  Průvodce obnovou projektu ze zálohy

Příkaz  Soubor  > Obnovit  proj ekt  ze  zálohy  spustí  Průvodce  obnovou  proj ektu  ze  zálohy.
Průvodce  umožňuje  vytvořit  nebo  obnovit  vizualizační  projekt  z archivu,  který  byl  vytvořen
pomocí Průvodce zálohováním projektu.

Krok 1: Výběr zálohy projektu

Definuje cestu a název archivu vizualizačního projektu.

Krok 2: Umístění projektu

Definuje  adresář,  kam  se  má  vizualizační  projekt  obnovit.  Standardně  je  nastaven
adresář, ve kterém byl umístěn projekt před zálohou.

Umístit soubory vizualizačního proj ektu do j iného adresáře

Umožňuje změnit adresář umístění obnovovaného projektu.

Krok 3: Způsob obnovení projektu

Kompletní obnova

Před obnovou dojde ke kompletnímu vymazání projektu.

Obnova zálohovaných adresářů

Před  obnovou  dojde  ke  kompletnímu  vymazání  zálohovaných  adresářů.  Budou
odstraněny soubory, které nejsou součástí zálohy.

Obnova zálohovaných souborů

Dojde  k přepsání  souborů,  pro  které  existuje  záloha,  ostatní  soubory  zůstanou
nezměněné.

Obnova proj ektu u koncového zákazníka

Dojde k přepsání souborů, pro které existuje záloha, kromě souborů s definicí uživatelů,
grafů a tabulkových sestav.
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6.7  Průvodce vyhledáním použití objektů

Průvodce vyhledáním použití  obj ektů  je přístupný  z lokálního menu ve  správcích.  Průvodce
slouží ke zjištění vazeb na vybrané objekty v definovaných částech projektu.

Krok 1: Oblasti projektu

Slouží k výběru oblastí vizualizačního projektu, ve kterých se má zjistit  výskyt  vybraných
objektů.

Krok 2: Výsledky vyhledání použití objektů

Slouží k zobrazení výsledků vyhledávání. Okno v levé části obsahuje strom s jednotlivými
oblastmi projektu. Zvýrazněné názvy  oblastí  značí výskyt  hledaného  objektu.  Číslice  za
zvýrazněným názvem značí  počet  výskytů.  V  pravé  části  je  zobrazen  seznam  výskytů
objektů. Poklepáním myší  nebo  stiskem klávesy  Enter  dojde  k otevření  odpovídajícího
správce nebo dialogu, ve kterém je na objekt odkazováno.
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6.8  Průvodce nahrazením parametrů objektů

Příkaz pro aktivaci Průvodce nahrazením parametrů obj ektů je přístupný z lokálního menu ve
vizualizačních oknech a ve správcích. Průvodce umožňuje textově nahradit parametry objektů
(např. oken či komponent). Textovým parametrem může být vazba na jiný objekt (např. vazba
komponenty  na proměnnou), lokalizovatelný  text  nebo  běžný  text.  Nahrazení  je  provedeno
vždy nad označenými objekty.

Krok 1: Textové nahrazení

Slouží k zadání podmínek nahrazení, tj. zadání hledaného textu a textu, kterým má být
hledaný text nahrazen. Dále je možné nastavit, zda mají být při hledání rozlišována malá
a velká písmena. Volba Zobrazit  počet provedených nahrazení  určuje, zda se na  konci
průvodce  má  zobrazit  informace  o  počtu  provedených  nahrazení.  Je-li  tato  volba
neaktivní, průvodce se po provedení nahrazení automaticky zavře.

Krok 2: Potvrdit textové nahrazení

K dispozici je seznam parametrů označených objektů,  které  splňují  podmínky  hledání.
V seznamu  je  u každého  parametru  uvedena  úplná  cesta  k objektu,  název  parametru
a text  parametru  po  nahrazení.  V  případě,  že  daný  parametr  po  textovém  nahrazení
nedává smysl (např. proměnná neexistuje), je  text  tohoto  parametru  označen  červeně.
Před  potvrzením  může  uživatel  pomocí  zatržítek  v seznamu  rozhodnout,  nad  kterými
parametry  má  být  textové  nahrazení  provedeno.  Tlačítko  Otevřít  v samostatném  okně
zobrazí  seznam  parametrů  v samostatném  okně,  které  umožňuje  maximalizaci  a díky
tomu pohodlnější práci s větším množstvím parametrů.

Krok 3: Úspěšné dokončení

Po dokončení nahrazení je zobrazeno shrnutí (počet provedených nahrazení). Po zavření
průvodce se zobrazí příznaky u všech změněných objektů. 
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6.9  Průvodce transformací oken a komponent

Průvodce transformací  oken a  komponent  je přístupný  z  lokálního  menu  ve  vizualizačních
oknech a ve Správci oken. Umožňuje provést proporcionální změnu polohy a rozměrů oken a
komponent. Transformaci je možné aplikovat  i na další vlastnosti komponent  s charakterem
rozměru, velikost písma apod.

Krok 1: Měřítko

Základním parametrem pro transformaci je měřítko, tj. poměr, ve kterém bude provedena
změna  rozměrů.  Měřítko  je  možné  zadat  jako  Poměr  v  procentech,  nebo  jako  Poměr
rozlišení (aktuálního a cílového). Poměr rozlišení je vhodný, pokud je potřeba jednorázově
transformovat vizualizační okno na obrazovku s jiným rozlišením.

Krok 2: Upřesnění

Volby

Transformovat vlastnosti komponent, které maj í charakter rozměru

Určuje, zda má být transformace aplikována i na další vlastnosti komponent tohoto typu
(např.  šířka  rámu  komponenty  Displej  nebo  velikost  samostatné  zóny  pro  jednotky  u
komponenty Displej).

Transformovat velikost písma

Určuje, zda má být transformace aplikována i na velikost písma komponent.

Změnit rozložení obrázku na "Podle komponenty"

Určuje,  zda  se  komponentám  zobrazujícím  obrázek  (např.  Obrázek,  Animace)  s
nastaveným rozložením Podle obrázku má rozložení změnit na Podle komponenty.

Transformovat vlastnosti grafu

Určuje, zda má být transformace aplikována i na vlastnosti grafu s charakterem rozměru.
Volba se týká komponent, které zobrazují graf (např. Plovoucí graf, Plovoucí diagram).

Zobrazit výsledek

Určuje, zda má být v průvodci po dokončení transformace zobrazeno shrnutí provedených
změn.
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6.10  Průvodce exportem projektu pro vzdálené uživatele

Příkaz  Proj ekt  > Exportovat  pro  vzdálené  uživatele  spustí  Průvodce  exportem  proj ektu  pro
vzdálené uživatele. Vzdálenými uživateli se mají  na mysli uživatelé tenkých klientů  SCADA/
HMI  systému  Reliance  (Reliance  Web  Client  a  Reliance  Smart  Client).  Export  slouží
k převedení  vizualizačního  projektu  do  formátu  vhodného  pro  tenké  klienty.  Jde  o formát
optimalizovaný z hlediska velikosti souborů, a tedy šetrný na kapacitu přenášených dat.

Pozn.: Export pro vzdálené uživatele je nutné provádět z vývojového prostředí Reliance Design
verze Enterprise; export z vývojového prostředí Reliance Design verze Desktop je umožněn
pouze pro účely otestování funkčnosti.

Je-li  požadován  přístup  k vizualizaci  prostřednictvím  internetu/intranetu  pomocí  tenkých
klientů, je nutné projekt  před spuštěním v runtime modulu exportovat  pouze  tehdy,  pokud
byla v projektu provedena nějaké změna. V  případě častého provádění exportu lze používat
příkaz Proj ekt  > Znovu  exportovat  pro  vzdálené  uživatele.  Tento  příkaz  vyexportuje  projekt
s nastavením průvodce z předchozího exportu. V případě, že projekt  nebyl dosud exportován
pro vzdálené uživatele, použije se výchozí nastavení.

Výsledek  exportu  je  umístěn  do  adresáře  ThinClients,  což  je  jeden  z podadresářů
adresářové  struktury  projektu.  Adresář  ThinClients  je  současně  kořenovým  adresářem
webového  serveru  zabudovaného  do  datových  serverů  (runtime  moduly  Reliance  Server  a
Reliance Control Server).

Podrobný  manuál  k tenkým  klientům  a  datovým  serverům  je  k dispozici  v samostatných
příručkách.

Krok 1: Používaní klienti a jejich umístění

Určuje  typy  tenkých  klientů,  kteří  budou  k vizualizaci  přistupovat.  Na  základě  typů
používaných  tenkých  klientů  budou  vygenerovány  příslušné  soubory.  Podle  výchozího
nastavení budou soubory tenkých klientů umístěny do adresáře ThinClients.

Krok 2: Vytvořit konfigurace

Umožňuje vytvořit  tzv. konfigurace. Každá konfigurace vychází z vlastností  a parametrů
počítače  definovaného  v projektu.  Tenkého  klienta  bude  možné  spustit  v každé
z připravených konfigurací. Tenký  klient  bude mít  k dispozici  všechny  objekty  (stanice,
proměnné, sestavy, grafy, atd.) jako má počítač v dané konfiguraci.
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Určit adresu datového serveru podle webové stránky

Určuje, zda adresa datového serveru zapsaná do souboru pro spuštění webového klienta
(JNLP) bude převzata z adresy webové stránky, ze které je tento soubor stažen.

Zveřej nit konfigurace

Určuje, zda budou odkazy  jednotlivých konfigurací zveřejněny  na stránce se seznamem
konfigurací. Tuto volbu je vhodné deaktivovat, pokud má mít  uživatel tenkých klientů k
dispozici  pouze  vybranou  konfiguraci.  Je-li  tato  volba  neaktivní,  bude  stránka  se
seznamem konfigurací prázdná a názvy souborů (a webových odkazů) budou zašifrovány.

Konfigurace

Datový server

Určuje internetovou adresu nebo název počítače, na kterém je provozován datový server.
Pokud  je  datový  server dostupný  pod  více  adresami  (např.  z  lokální  sítě  pod  lokální
adresou  a  z  internetu  pod  veřejnou  adresou),  je  možné  zadat  tyto  adresy  současně,
oddělené středníkem. Každou adresu je možné zadat včetně čísla portu (za dvojtečkou),
čímž  dojde  k  přetížení  čísla  portu  zadaného  v  dialogu  Možnosti  projektu  (např.
10.0.0.146;www.firma.cz:81).  Webový  klient  tento  parametr  používá  pouze
v případě, že je spuštěn pomocí Java  Web Start. Je-li webový  klient  spuštěn jako  Java
Applet, použije se pro připojení adresa webového serveru, ze kterého byl webový  klient
(applet) spuštěn. Rozdíly v provozování webového klienta jako Java Applet a pomocí Java
Web  Start  jsou  popsány  v samostatné  příručce  k webovému  klientovi.  Volba  Použít
adresu  počítače  určuje,  zda  má  být  adresa  datového  serveru  převzata  z parametrů
počítače definovaného v projektu.

Přenášet data a alarmy/ události stanice System

Určuje, zda tencí klienti budou mít  k dispozici data ze stanice System  patřící datovému
serveru, ke kterému jsou připojeni. Díky této funkci lze částečně obejít omezení, že tencí
klienti neumožňují spouštět skripty: skripty lze provozovat na serveru, hodnoty vypočtené
ve skriptech ukládat  do stanice System  na serveru a v rámci konfigurace  je  poskytovat
připojeným tenkým klientům.

Přenášet interní alarmy/ události

Určuje, zda tencí klienti budou mít k dispozici interní alarmy/události datového serveru,
ke kterému jsou připojeni.
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Zveřej nit

Určuje, zda vybraná konfigurace bude zobrazena v seznamu  konfigurací.  Tato  volba  je
vhodná  pro  případy,  kdy  v  seznamu  na  stránce  mají  být  zobrazeny  pouze  některé
konfigurace.

Přístupový kód

Vyžadovat přístupový kód

Pro každou konfiguraci je možné definovat  seznam tzv.  přístupových  kódů.  Přístupové
kódy jsou jedním z bezpečnostních prvků tenkých klientů. Je-li tato volba aktivní, bude
některý  ze  zadaných  přístupových  kódů  vyžadován  tenkým klientem před  zobrazením
vizualizace.

Krok 3: Grafické rozlišení projektu

Určuje grafické rozlišení obrazovky, pro které je vizualizace navržena. 

Webový klient může být provozován na obrazovce s jiným rozlišením. V takovém případě
je  před  spuštěním webového  klienta  uživatel  dotázán,  zda  má  být  velikost  grafických
prvků  (oken  a  komponent)  zachována,  nebo  zda  se  má  jejich  velikost  proporcionálně
přizpůsobit  rozlišení  obrazovky.  Modul  Smart  Client  umožňuje  zvětšit  a  zmenšit
zobrazení na úrovni webového prohlížeče.

Volba Podle počítače je doporučená a znamená, že  grafické  rozlišení  bude  převzato  z
počítače (počítačů) odpovídajícímu konfiguraci  (konfiguracím)  v  kroku  2.  Volba  Vlastní
slouží  pouze  pro  účely  zpětné  kompatibility  se  staršími  projekty.  Grafické  rozlišení  je
možné zadat explicitně, ale bude společné pro všechny konfigurace.

Krok 4: Parametry připojení

Interval aktualizace dat

Interval (ms)

Časový  interval  v ms,  s jakým  se  tencí  klienti  dotazují  na  nová  data  (aktuální  data
proměnných,  aktuální  alarmy/události  atd).  Komunikace  je  optimalizována  z hlediska
přenášených  dat.  Datový  server  poskytuje  tenkým  klientům  pouze  změny  od  jejich
posledního dotazu na nová data.
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Timeout (s)

Maximální doba čekání tenkého klienta na odpověď od datového serveru. Při překročení
této doby je tenkým klientem vyhlášena chyba spojení.

Krok 5: Zabezpečení

Skupina  voleb  umožňující  uživatelům  tenkých  klientů  provádět  vybrané  operace.
Současně je však nutné, aby byla ve vývojovém prostředí nastavena přístupová práva (tj.
zabezpečení používaná runtime moduly).

Povolit zadávání hodnot proměnných

Určuje,  zda  mají  uživatelé  tenkých  klientů  povoleno  měnit  hodnoty  proměnných  ve
vizualizaci. Povolení měnit  hodnoty  je možné řídit  pomocí zvolené proměnné (parametr
Povolení řízeno proměnnou).

Povolit vynucení aktualizace hodnoty proměnných

Určuje, zda mají uživatelé tenkých klientů možnost vynutit aktualizaci hodnoty proměnné
pomocí volby z lokálního menu některých komponent.

Povolit kvitaci a poznámky k alarmům/ událostem

Určuje, zda mají uživatelé tenkých klientů povoleno kvitovat alarmy/události.

Povolit vícenásobné přihlášení stej ného uživatele

Určuje,  zda  má  datový  server  povolit  více  současně  připojených  tenkých  klientů
přihlášených se stejným uživatelským jménem. Nezáleží přitom na typu tenkého klienta.

Smart Client

Přístupová práva

Určuje  přístupová  práva  vyžadovaná  pro  spuštění  (zobrazení  webové  stránky)  modulu
Smart Client.
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Krok 6: Chování při nečinnosti uživatele

Umožní  aktivovat  automatické  odpojení  uživatele  v případě,  že  byla  překročena  doba
nečinnosti. Nečinnost uživatele znamená, že po danou dobu nepracoval s uživatelským
rozhraním tenkého klienta. Při odpojení uživatele dojde k uvolnění licence na serveru, což
umožní připojení jiného  uživatele.  Díky  této  funkci  lze  předejít  nevhodnému  obsazení
všech licencí na tenké klienty.

 

Krok 7: Soubory webového klienta

Umožňuje nastavit chování webového klienta tak, že při jeho spuštění pomocí Java Web
Start bude automaticky vytvořen zástupce na ploše nebo v nabídce Start. Webový klient
může být  tedy  spuštěn  i  pomocí  vytvořeného  zástupce  (nebude  nutné  otvírat  webové
stránky datového serveru).

Volba Použít název projektu a počítače pro pojmenování souborů webového klienta
definuje  způsob  pojmenování  souborů  určených  pro  spuštění  webového  klienta.  Je-li
volba  aktivní,  bude  se  soubor  jmenovat  např.  Heating_PC1.jnlp,  v  opačném
případě config_0.jnlp.

Krok 8: Kontrola změn

Tato  volba  určuje,  zda  při  spuštění  projektu  bude  porovnán  kontrolní  součet  souborů
běžícího projektu a projektu, který  byl naposledy  exportován  pro  vzdálené  uživatele.  V
případě rozdílu bude zobrazeno upozornění.

Krok 9: Shrnutí

Před  spuštěním exportu  projektu  pro  vzdálené  uživatele  se  zobrazí  shrnutí  zadaných
údajů. Vlastní export se spustí příkazem Provést.

Krok 10: Úspěšné dokončení

Po  dokončení  exportu  je  možné  pomocí  příkazu  Spustit  přímo  spustit  datový  server  (
Reliance Control Server). 

Zobrazit webovou stránku serveru

Určuje, zda má být současně ve výchozím webovém prohlížeči zobrazena hlavní stránka
datového serveru. 
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Reliance Web Client

Určuje, zda dojde k automatickému spuštění webového klienta pomocí Java Web Start.
Pokud je v průvodci zadáno více konfigurací, spustí se první konfigurace v pořadí.

Reliance Smart Client

Určuje, zda dojde k automatickému spuštění modulu Smart Client ve výchozím webovém
prohlížeči. Pokud je  v  průvodci  zadáno  více  konfigurací,  spustí  se  první  konfigurace  v
pořadí.
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6.11  Informace o projektu

Příkaz  Proj ekt  >  Informace  otevře  dialogové  okno  Informace  o  proj ektu,  které  poskytuje
základní informace o vizualizačním projektu.

Informace

Informuje o názvu projektu, cestě k hlavnímu souboru projektu (.rp4) a komentáři. Údaje lze
upravit v dialogu Možnosti projektu, ve skupině Proj ekt.

Proměnné

Obsahuje seznam počítačů definovaných v projektu (ve Správci struktury  proj ektu). Pro každý
počítač  je  k dispozici  informace  o  počtu  použitých  proměnných  a  počtu  datových  bodů
vyžadovaných  pro  spuštění  projektu  v runtime  modulu  na  daném počítači.  Počet  datových
bodů  v  projektu  vyžaduje  licenci  s  takovým  počtem  datových  bodů,  který  umožní  provoz
projektu na jednotlivých počítačích.

Dále  je  k dispozici  informace  o  celkovém  počtu  proměnných  definovaných  v projektu  a
celkovém počtu datových bodů. Celkový  počet  datových  bodů  v  projektu  vyžaduje  licenci  s
takovým počtem datových bodů, který umožní práci ve vývojovém prostředí Reliance Design.
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6.12  Okno vizualizačního projektu

Běžný vizualizační projekt vždy obsahuje nejméně jedno okno, které je obvykle vytvořeno při
založení nového projektu. První vytvořené okno se automaticky nastaví jako Okno po spuštění.
Pokud je třeba nastavit j iné výchozí okno, je to možné provést na záložce Zobrazení u objektu
typu Počítač ve Správci struktury proj ektu.

Okno  projektu  je  určeno  pro  umístění  komponent  z palety  komponent.  Komponenty  jsou
grafické objekty, které se používají  jako ovládací a zobrazovací  prvky  při  tvorbě  vizualizace.
Okno s těmito prvky  se stává nástrojem koncového uživatele vizualizace pro monitorování či
řízení technologických procesů.

Vytvoření nového okna

Duplikace okna

Návrh okna

Vytvoření šablony okna

Vložení šablony okna

Parametry okna

6.12.1  Vytvoření nového okna

Při vytváření nového okna projektu je vyvolán Průvodce vytvořením nového okna. Uživatel je
vyzván k zadání Názvu  a Titulku  nového okna a ke zvolení Typu  okna. Průvodce lze spustit
příkazem Soubor > Nové okno nebo ze Správce oken.

Název okna

Obsahuje  jedinečný  identifikátor okna  v rámci  projektu.  Nesmí  obsahovat  nepovolené
znaky. Pomocí názvu lze s oknem pracovat například ve skriptech; název okna je rovněž
zobrazován v editačních prvcích obsahujících vazbu na toto okno.

Titulek okna

Obsahuje libovolný text zobrazovaný v záhlaví okna (zobrazení záhlaví okna je volitelné,
viz záložka Základní v Parametrech okna).
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Typ vizualizačního okna

Definuje typ vizualizačního okna, které může být buď Normální či Dialogové, nebo Lišta
(Horní,  Dolní,  Levá,  Pravá).  Normální okna jsou zpravidla maximalizovaná v rámci okna
runtime modulu a zobrazují  sledovaný  technologický  proces. Dialogová  okna  mají  vždy
zobrazen titulkový  pruh, mají  pevnou velikost  a  je  možné  s nimi  pohybovat.  Dialogové
okno se může zobrazovat ve výhradním režimu (modálně). V tom případě není vloženo do
okna runtime modulu (je samostatné). Dokud je zobrazeno dialogové okno ve výhradním
režimu, ostatní okna vizualizace ani příkazy runtime modulu nejsou přístupné.

Okno  typu  lišta  nemá  zobrazen  titulkový  pruh,  je  umístěno  u zvoleného  okraje  okna
runtime  modulu  a  nelze  měnit  jeho  polohu  nebo  rozměry.  Parametr Velikost  definuje
šířku lišty tak, jak bude zobrazena v runtime modulu. Velikost  je možné změnit  pomocí
položky  Parametry  okna  na  záložce  Poloha.  Lišty  se  nejčastěji  používají  pro  vytvoření
panelu s tlačítky.

6.12.2  Duplikace okna

Duplikace okna  je  vytvoření  kopie  vybraného  okna.  Duplikaci  okna  lze  provést  ve  Správci
oken  příkazem  Duplikovat  z  lokálního  menu  seznamu  oken  nebo  klávesovou  zkratkou
Ctrl+D,  popř.  příkazem  Duplikovat  okno  z  lokálního  menu  okna.  Příkaz  vyvolá  dialog
Duplikovat okno.

Název

Definuje název nově vytvořeného okna.

Titulek

Umožňuje definovat titulek nově vytvořeného okna.

Nahrazovat proměnné na základě shodnosti názvů

Umožňuje při duplikaci okna provést v nově vytvořeném okně tzv. nahrazení vazeb. Vazby
komponent  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.

Zdroj ová stanice

Definuje název stanice, na kterou se odkazují komponenty před provedením operace.
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Cílová stanice

Definuje  název  stanice,  na  kterou  se  budou  odkazovat  komponenty  po  provedení
operace.

Zrušit původní vazbu, j estliže v cílové stanici neexistuj e proměnná se stej ným názvem

Určuje, zda má být odstraněna vazba na proměnnou ze Zdroj ové stanice, pokud v Cílové
stanici  neexistuje  proměnná  se  stejným  názvem.  Ve  většině  případů  je  vhodnější
ponechat  tuto  volbu  aktivní.  Následně  je  možné  snadno  zjistit,  u kterých  komponent
neproběhlo nahrazení vazeb úspěšně.

6.12.3  Návrh okna

Vyvoláním příkazu Soubor > Nové okno nebo příkazu Nové okno  z panelu  nástrojů  Správce
oken je spuštěn Průvodce vytvořením nového okna. Po vytvoření se nové okno stává aktivním,
je zobrazeno v popředí před ostatními otevřenými okny a je prázdné. Před vlastním návrhem
je výhodné aktivovat  volbu Zarovnávat na  mřížku  z lokálního  menu  okna  (výchozí  hodnotu
volby  pro  nově  vytvářená  okna  je  možné  nastavit  v nástroji  Možnosti  prostředí,  položka
Vizualizační okna).

Při návrhu okna jsou jednotlivé komponenty  (grafické objekty)  z palety  komponent  vkládány
na plochu  okna.  Pokud  má  okno  obsahovat  větší  počet  komponent,  které  se  navíc  budou
překrývat, je vhodné využít systému hladin. Každé okno má 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) pomocí Správce hladin.

Typ  komponenty  lze  zvolit  v  paletě  komponent  kliknutím  levého  tlačítka  myši.  Zvolenou
komponentu  lze  vložit  do  okna  s výchozí  velikostí  (kliknutím  na  plochu  okna).  Velikost
komponenty  lze  rovněž  určit  tažením  rohu  komponenty  po  ploše  okna  (před  uvolněním
tlačítka myši).

Pro usnadnění vkládání více komponent stejného typu lze při výběru stisknout klávesu Shift.
Režim vkládání  není  po  umístění  komponenty  zrušen,  ale  při  každém  dalším  kliknutí  na
plochu  okna  je  vložena  další  instance  komponenty.  Tento  režim  je  automaticky  zrušen
kliknutím na tlačítko se šipkou nebo výběrem jiné komponenty v paletě komponent.

Pro změnu polohy či velikosti komponent (nebo skupiny  komponent)  lze využít  kromě úprav
myší a přímého zadání hodnot ve Správci komponent nebo v editoru parametrů komponenty
také  editační  funkce  –  centrování,  zarovnání,  změnu  pořadí,  změnu  výšky  a  šířky,
transformace apod. 

Klávesové zkratky pro změnu polohy či velikosti komponent (nebo skupiny komponent) jsou:
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šipky: posun po mřížce (je-li zapnutá)

Ctrl+šipky: posun o 1 pixel

Ctrl+Shift+šipky: velikost o 1 pixel

Alt+šipky: posun po mřížce x 5 (je-li zapnutá)

Alt+Shift+šipky: velikost o mřížku x 5 (je-li zapnutá)

Pozn.: Ctrl má přednost před Alt.

Funkce Zpět  a Vpřed  umožňují  zrušení nebo opětovné  provedení  až  100 (podle  nastavení)
posledních editačních kroků  (vztahuje  se  především na  změny  polohy,  velikosti  a  smazání
komponenty).

Pro označení několika komponent vložených do okna je výhodné používat  levé tlačítko myši
v kombinaci  s klávesami  Shift  nebo  Ctrl.  Kombinace  s klávesou  Shift  slouží  ke  snadnému
označování  (odznačování)  komponent  klikáním  myší.  Kombinace  s klávesou  Ctrl  slouží
k označení skupiny komponent pomocí výběrového obdélníku, pokud je třeba výběr začít nad
existující komponentou (např. pokud je v pozadí umístěn obrázek).

Posledním krokem při návrhu okna je parametrizace vložených komponent – nastavení jejich
vzhledu, chování a vazeb na proměnné. Editor parametrů  komponenty  lze  vyvolat  dvojitým
kliknutím levého tlačítka myši na plochu komponenty nebo příkazem Parametry  komponenty
z lokálního menu (vyvolaného kliknutím pravého tlačítka na plochu komponenty). Parametry
jednotlivých  komponent  se  liší  podle  typu.  Jejich  podrobný  popis  najdete  v kapitole
Komponenty. Parametry komponent je také možné měnit pomocí Správce komponent.

Vazbu komponent  na  proměnnou  lze  také  snadno  definovat  přetažením proměnné  z okna
Vizuální adresace na komponenty pomocí myši.

6.12.4  Vytvoření šablony okna

Šablona  okna  umožňuje  seskupit  a  opakovaně  používat  skupinu  komponent  na  různých
místech vizualizačního projektu. Komponenty umístěné v šabloně okna jsou obvykle napojeny
na položky datové struktury přiřazené k šabloně okna. Následná změna provedená v šabloně
okna se projeví na všech místech, kde je šablona použita. Šablona okna je do vizualizačního
okna  projektu  vkládána  prostřednictvím  Průvodce  vložením  šablony  okna  (případně
přetažením pomocí myši ze Správce oken).
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Při  vytváření  šablony  okna  projektu  je  vyvolán  Průvodce  vytvořením  nové  šablony  okna.
Průvodce lze spustit příkazem Soubor > Nová šablona okna nebo ze Správce oken. Šablona
okna může také být vytvořena ze Správce datových struktur podle vybrané datové struktury.
V takovém případě je pro každou proměnnou typu Bool  automaticky  vytvořena komponenta
Tlačítko a pro každou číselnou nebo řetězcovou proměnnou vytvořena komponenta Displej .

Vybrat datovou strukturu

Definuje  datovou  strukturu,  na  jejíž  položky  budou  mít  vazbu  komponenty  umístěné
v šabloně okna. Pokud není vybrána žádná datová struktura, není možné  využít  hlavní
výhodu  použití  šablon  oken,  kterou  je  opakované  použití  stejné  skupiny  komponent,
pokaždé s vazbou na jinou skupinu proměnných. V tom případě lze šablonu použít  jako
statický  grafický  prvek  (bez  vazby  na  data)  nebo  komponenty  přímo  navázat  na
proměnné (jako v běžném okně).

Název šablony okna

Obsahuje  jedinečný  identifikátor šablony  vizualizačního  okna  v rámci  projektu.  Nesmí
obsahovat nepovolené znaky.

6.12.5  Vložení šablony okna

Existující šablonu okna je možné vložit do vizualizačního okna pomocí příkazu Vložit šablonu
okna z lokálního menu vizualizačního okna. Tento příkaz vyvolá Průvodce vložením šablony
okna.

Krok 1: Vybrat způsob vložení šablony okna

Vložit komponentu 'Kontej ner'

Šablona  bude  do  okna  vložena  prostřednictvím komponenty  Kontejner.  Tento  způsob
vložení  zachovává  vazbu  na  šablonu  okna  (případné  následné  změny  provedené  v
šabloně se projeví na všech místech, kde je šablona použita).

Pozn.:  Tento  způsob  vložení  lze  rychle  (bez  vyvolání  průvodce)  provést  přetažením
šablony ze Správce oken pomocí myši.

Zkopírovat komponenty

Komponenty  obsažené  v  šabloně  budou  vloženy  přímo  do  vizualizačního  okna.  Tento
způsob je vhodný, např. pokud je vyžadována následná individuální úprava  parametrů
jednotlivých komponent. Pokud je aktivní volba Seskupit komponenty,  bude na vložené
komponenty automaticky aplikován příkaz Seskupit.
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Pozn.:  Tento  způsob  vložení  lze  rychle  (bez  vyvolání  průvodce)  provést  přetažením
šablony ze Správce oken pomocí myši za současného držení klávesy Ctrl.

Krok 2: Šablona okna a strukturovaná proměnná

Slouží k výběru šablony okna, která bude vložena způsobem definovaným v předchozím
kroku.

Strukturovaná proměnná

Umožňuje  vybrat  strukturovanou  proměnnou.  V  případě,  že  byl  v  předchozím  kroku
vybrán způsob vložení prostřednictvím komponenty Kontej ner, je možné strukturovanou
proměnnou definovat dodatečně.

6.12.6  Parametry okna

Dialog pro editaci parametrů okna – Parametry  okna – lze vyvolat  dvojitým kliknutím levého
tlačítka myši  na  plochu  okna  nebo  příkazem ze  Správce  oken,  případně  z hlavního  menu.
Nastavení  některých  parametrů  se  neprojeví  ve  vývojovém  prostředí,  ale  pouze  v runtime
režimu.

Základní

Společné vlastnosti objektů

Titulek

Text zobrazovaný v runtime režimu v záhlaví (v titulkovém pruhu) okna. Ve vývojovém
prostředí je možné kromě titulku zobrazovat  v  titulkovém pruhu i název  okna.  Tuto
volbu  lze  vypnout/zapnout  v  dialogu  Možnosti  prostředí  >  Vizualizační  okna  >
Zobrazit název okna v titulkovém pruhu.

Typ okna

Definuje typ vizualizačního okna, které může být  buď  Normální  či  Dialogové,  nebo
Lišta  (Horní,  Dolní,  Levá,  Pravá).  Normální  okna  se  zpravidla  zobrazují
maximalizovaná  v rámci  okna  runtime  modulu  a  obsahují  schémata  sledovaného
technologického  procesu.  Dialogová  okna  mají  vždy  zobrazen  titulkový  pruh,  mají
pevnou velikost a je možné s nimi pohybovat. Dialogové okno se může zobrazovat ve
výhradním režimu (modálně). V tom případě není vloženo do okna runtime modulu (je
samostatné). Dokud je zobrazeno dialogové okno ve výhradním režimu, ostatní okna
vizualizace ani příkazy runtime modulu nejsou přístupné. Okno typu lišta se nejčastěji
používá pro vytvoření nástrojové lišty (panelu s tlačítky). Lišta nemá zobrazen titulkový
pruh, je umístěna u zvoleného okraje okna runtime modulu a nelze s ní pohybovat.
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Možnosti

Zobrazovat titulkový pruh

Určuje, zda se má zobrazovat  titulkový  pruh okna (záhlaví s titulkem). Pro typ  okna
Dialogové je titulkový pruh zobrazen vždy, pro lištu není zobrazen nikdy.

Dynamické načítání

Určuje způsob načítání okna do paměti  počítače.  Při  dynamickém načítání  je  okno
načteno do paměti až při požadavku na jeho otevření (zobrazení)  a po zavření okna
nebo jeho úplném překrytí j iným oknem je obsazená paměť uvolněna (ve skutečnosti
v operační  paměti  zůstává  několik  naposledy  zavřených  oken  z důvodu  zvýšení
výkonu). 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. Dynamické načítání by mělo být
použito pro všechna okna kromě oken typu lišta.

Povolit změnu velikosti

Aktivuje 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.

Povolit zavření

Aktivuje možnost zavřít okno v runtime režimu (týká se pouze typu okna Dialogové).

Vždy nahoře

Zajišťuje zobrazení okna v popředí před ostatními otevřenými okny  – kromě oken se
stejnou vlastností a lišt.

Výhradní režim

Aktivuje  zobrazení  okna  ve  výhradním  režimu  (modálně).  Uživateli  není  povoleno
přepnutí do jiného okna nebo provádění dalších operací ve  vizualizaci,  dokud  není
okno  uzavřeno.  Této  vlastnosti  lze  využít  například  pro  kontrolu  hodnot  zadaných
v ovládacích  prvcích  umístěných  v okně.  Pokud  nejsou  zadané  hodnoty  správné,
uživatel  nemůže  okno  zavřít  a  pokračovat  v další  činnosti.  Kontrolu  správnosti  lze
provést pomocí skriptu.

Umístění

Definuje polohu a/nebo velikost okna na obrazovce v runtime režimu.
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Maximalizovaně

Okno  vyplní  volnou  oblast  v hlavním okně  runtime  modulu.  Pokud  jsou  v projektu
definovány nějaké lišty, okno vyplní zbývající volnou oblast.

Uprostřed

Okno  je  umístěno  na  střed  se  stejnou  velikostí  jako  ve  vývojovém  prostředí  nebo
s rozměry definovanými parametrem Výchozí poloha a rozměry na záložce Poloha.

V zadané poloze

Poloha  i rozměr  okna  jsou  stejné  jako  ve  vývojovém  prostředí,  pokud  nejsou
definovány jiné hodnoty parametrem Výchozí poloha a rozměry na záložce Poloha.

Stav

Zamknuté

Uzamkne všechny komponenty umístěné na ploše okna proti změně polohy a rozměrů
tažením myší a pomocí kláves šipka vlevo, vpravo,  nahoru,  dolů  (jemný  posun nebo
změna velikosti).

Poloha

Poloha a rozměry

Určuje  polohu  a  rozměry  vizualizačního  okna.  Rozměry  definují  velikost  okna  ve
vývojovém prostředí.

Výchozí poloha a rozměry

Definují  polohu  a  rozměry  vizualizačního  okna  pro  runtime  režim.  Parametry  se
uvažují jen tehdy, pokud je na záložce Základní nastaveno umístění Uprostřed nebo V
zadané poloze.

Hranice

Zobrazit hranice okna

Určuje, zda se má zobrazit hranice okna. Hranice okna se zobrazuje pouze při návrhu
a  vyznačuje  oblast,  která  bude  za  běhu  projektu  viditelná.  Pomáhá  autorovi
vizualizace umisťovat  komponenty  do viditelné oblasti okna. Je zobrazena na  pravé
straně okna jako svislá a na spodní straně jako vodorovná čárkovaná čára (černo-bílá). 
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Podle rozlišení proj ektu

Poloha  hranice  indikuje  viditelnou  oblast  okna.  Určuje  se  automaticky  a  vychází
z rozlišení  projektu  definovaného  v  dialogu Možnosti  projektu,  položka  Okna.  Při
výpočtu  polohy  se  uvažují  rozměry  okrajů  hlavního  okna  runtime  modulu,  výška
titulkového pruhu, výška hlavní nabídky, výška panelu nástrojů, výška dolního panelu
alarmů/událostí a rozměry použitých oken typu lišta.

Pozn.:  Některé  standardní  rozměry  oken,  které  mají  vliv  na  vypočtenou  polohu
hranice (výška titulkového pruhu okna, šířka okraje okna atd.), jsou závislé na verzi
operačního  systému  Windows  nebo  jeho  nastavení.  Poloha  hranice  okna  se  vždy
určuje podle aktuální konfigurace Windows.

Vlastní poloha

Polohu hranice okna lze zadat ručně (Pravá a Dolní souřadnice).

Podklad

Mřížka

Určuje, zda se v tomto okně má zobrazovat mřížka a zda má docházet  k zarovnávání
komponent na mřížku. Po aktivaci této funkce bude každá komponenta nově vložená
do tohoto okna zarovnána na mřížku (pro zarovnání stávajících komponent  je nutné
použít  příkaz  Zarovnat  pozici  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  pouze  o vzdálenosti
odpovídající rozteči mřížky.

Barva podkladu

Definuje podkladovou barvu okna.  Tento  příkaz  vyvolá  standardní  dialog  pro  výběr
barvy.

Obrázek

Umožňuje  definovat  obrázek zobrazovaný  na  podkladové  ploše  okna.  Lze  zobrazit
libovolný  obrázek, např. statické schéma technologie  nebo  fotografii.  Obrázek musí
být přidán do projektu pomocí Správce obrázků.

Zobrazení

Definuje způsob zobrazení obrázku v rámci okna. 
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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

Obrázek je vykreslen na pozici, kterou definují parametry v sekci Poloha. Souřadnice
X a Y udávají polohu levého horního rohu obrázku.

Velikost okna dle obrázku

Velikost  okna se přizpůsobí velikosti podkladového obrázku (jen tehdy, pokud  není
velikost  definována  pomocí  výchozího  rozměru  na  záložce  Poloha  nebo  není  okno
zobrazeno maximalizovaně).

Náhled

Zobrazuje náhled obrázku.

Dynamické

Vazba na proměnnou

Viditelnost

Umožňuje definovat vazbu na číselnou proměnnou, pomocí které lze dynamicky, tj. za
běhu vizualizačního projektu, měnit viditelnost okna. Okno je viditelné tehdy, pokud
má proměnná hodnotu různou od nuly (po aktivaci parametru Negace tehdy, pokud
je hodnota proměnné rovna nule).

X, Y, Šířka, Výška

Umožňují definovat vazbu na číselnou proměnnou, pomocí které lze dynamicky, tj. za
běhu vizualizačního projektu, měnit tyto parametry.
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Menu

Zobrazit lokální menu při kliknutí

Určuje, zda má být  při kliknutí myší zobrazena vybraná komponenta Lokální menu.
Tato  možnost  je  k dispozici  pro  vizualizační  okna  a  většinu  komponent.  Je  možné
vybrat  komponentu  Lokální  menu  vloženou  v libovolném  okně.  Pokud  je  vložena
v jiném okně, je nutné zajistit, aby toto okno bylo načteno v paměti runtime modulu
(v tomto případě je doporučeno vypnout  volbu  Dynamické  načítání).  Lokální  menu
může být  přiřazeno k levému, prostřednímu  i pravému  (což je  nejběžnější)  tlačítku
myši.

Skripty/Akce

Skripty – okno

Tyto skripty mohou být spuštěny při některé z následujících událostí v "životním cyklu"
okna:

Načtení okna

Při  načtení  okna  do  paměti  runtime  modulu.  U  dynamicky  načítaných  oken  může
k načtení dojít kdykoli za běhu projektu (při požadavku na zobrazení okna). Ostatní
okna jsou načtena pouze jednou při spouštění projektu.

Aktivaci okna

Při aktivaci okna (zobrazení okna na popředí)  pomocí komponenty  Tlačítko  s funkcí
Aktivovat  okno,  pomocí  akce,  ze  skriptu  nebo  kliknutím myší  na  okno,  které  není
aktivní.

Deaktivaci okna

Při ztrátě fokusu okna, tzn. při aktivaci jiného okna.

Zavření okna

Při zavření dialogového okna  pomocí  ikony  v pravém horním rohu  okna,  ze  skriptu
nebo akcí. U oken ostatních typů nemůže tato událost nastat.
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Uvolnění okna

Při uvolnění okna z paměti runtime modulu. Dynamicky  načítané okno je uvolněno,
pokud je zavřeno (zavřít lze pouze dialogové okno; k uvolnění dojde ihned po zavření)
nebo je úplně překryto jiným oknem (popř. jinými  okny).  Runtime  modul  obsahuje
vyrovnávací  paměť  (cache)  pro  několik  posledních  oken,  a  proto  k uvolnění  okna
nedojde pokaždé, když je úplně překryto jiným oknem. U staticky načítaných oken se
skript neprovede.

Skripty – myš

Tyto skripty  mohou být  spuštěny  při  jednoduchém nebo  dvojitém kliknutí  myší  na
plochu okna.

Akce – myš

Tyto  akce  mohou  být  provedeny  při  jednoduchém nebo  dvojitém kliknutí  myší  na
plochu okna.

Zabezpečení

Přístup do okna

Určuje přístupová práva vyžadovaná pro aktivaci okna. Pokud není volba Zabezpečit
aktivní,  je  umožněn  přístup  do  okna  všem uživatelům.  V  opačném případě  je  pro
aktivaci  okna  vyžadováno,  aby  měl  přihlášený  uživatel  alespoň  jedno  ze  zadaných
přístupových práv. Pokud uživatel nemá dostatečná přístupová práva, je vygenerováno
chybové hlášení, které se zobrazí v seznamu aktuálních alarmů/událostí, a okno není
aktivováno. Nastavení zabezpečení pro  okno  neovlivní  spuštění  skriptu  při  Načtení
okna, avšak při Aktivaci okna je skript spuštěn jen tehdy, pokud je přihlášen uživatel
s dostatečnými  přístupovými  právy.  Přístup  k jednotlivým  komponentám  může  být
zabezpečen podobnou volbou na úrovni každé komponenty.

Informace

Zobrazit krátkou nápovědu

Umožňuje zobrazit  krátkou nápovědu k oknu při umístění kurzoru myši  nad  plochu
okna. Pokud mají komponenty umístěné na ploše okna aktivované zobrazování krátké
nápovědy, ale nemají definován vlastní text, je použita krátká nápověda okna.

Komentář

Nepovinný podrobnější komentář k objektu určený především pro autora vizualizace.
Pomáhá při ladění a rozšiřování aplikace.
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Popis

Nepovinný  podrobnější  popis  objektu  určený  pro  koncového  uživatele  vizualizace.
V projektech  s více  jazyky  je  možné  popis  lokalizovat  (přeložit  do  všech  jazyků
použitých v projektu).
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6.13  Možnosti projektu

Projekt

Runtime

Web

SQL

Jazyky

Zabezpečení

Okna

Komponenty

Objekty

Stanice

Proměnné

Alarmy/události

Historická data

Tabulkové sestavy

Akce

Skripty

Časovače

Modemová připojení

6.13.1  Projekt

Název

Umožňuje změnit název projektu zadaný při vytváření nového projektu.

GUID

Globálně jedinečný identifikátor projektu.
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Komentář

Umožňuje  změnit  komentář  k projektu,  který  byl  zadán  v Průvodci  vytvořením  nového
projektu.

6.13.2  Runtime

Spuštění a ukončení

Spuštění

Typ runtime modulu

Určuje typ runtime modulu, ve kterém má být projekt spuštěn příkazem Proj ekt > Spustit
z vývojového  prostředí  (Reliance  View,  Reliance  Control,  Reliance  Control  Server).
Přednastavený  typ  runtime  modulu  je  závislý  na  licenci  Reliance  Design  použité
k vytvoření projektu; verze  Desktop  přednastaví modul  Reliance  Control,  zatímco  verze
Enterprise přednastaví modul Reliance Control Server.

Název počítače

Určuje  počítač  projektu,  podle  jehož  parametrů  (definovaných  ve  Správci  struktury
proj ektu)  se  bude  runtime  modul  spuštěný  z vývojového  prostředí  chovat.  Projekt  je
například  tvořen  dispečinkem  obsahujícím  dva  počítače.  První  počítač  (s  názvem
Server)  má  připojeny  podřízené  stanice  (PLC)  a  vyčtená  data  ukládá  do  databáze.
Druhý počítač (s názvem Klient) je k prvnímu připojen pomocí síťového propojení. Při
spuštění  projektu  s parametrem  Server  runtime  modul  spustí  komunikační  driver,
který  naváže spojení s podřízenými stanicemi. Runtime modul získává  data  z driveru  a
ukládá je do databáze. Při spuštění  projektu  s parametrem Klient  se  bude  runtime
modul snažit připojit k prvnímu počítači a získávat data od něj.

Ukončení řízeno proměnnou

Umožňuje  ukončit  runtime  modul  pomocí  zvolené  proměnné  typu  Bool.  Při  změně
hodnoty  řídicí  proměnné  je  na  obrazovce  zobrazeno  informační  hlášení  o  ukončení
vizualizačního systému a po uplynutí nastavené prodlevy (zadané v minutách) je projekt
ukončen.

Náběžná hrana

Runtime modul je ukončen při změně hodnoty proměnné z hodnoty logická 0 do hodnoty
logická 1.
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Sestupná hrana

Runtime modul je ukončen při změně hodnoty proměnné z hodnoty logická 1 do hodnoty
logická 0.

Prodleva (min)

Doba v minutách, po kterou musí být  splněna podmínka hodnoty  řídicí proměnné, aby
došlo k ukončení runtime modulu.

Kontrola běhu

Kontrolovat běh programu

Bude doplněno.

Timeout odpovědi (min)

Bude doplněno.

Interval kontroly (min)

Bude doplněno.

Znovu spustit program v případě neočekávaného ukončení

Bude doplněno.

Vzhled

Podklad hlavního okna

Definuje podklad hlavního okna runtime modulu  zobrazovaného  při  startu  vizualizace,
případně v místě, kde nejsou umístěna žádná vizualizační okna. Okno může být vyplněno
zvolenou Barvou, nebo Gradientem (plynulým přechodem dvou zvolených barev).

Datum a čas v panelu nástrojů

Umožňuje v panelu nástrojů hlavního okna runtime modulu zobrazit  aktuální datum a/
nebo čas.

Jazyk

Určuje jazykovou verzi runtime modulu (jazyk programu). Po spuštění projektu jsou všechny
nabídky a ovládací prvky zobrazeny ve zvoleném jazyce. Tato volba může být předefinována ve
vlastnostech počítače (Správce struktury  projektu > počítač > Základní)  a uživatele (Správce
uživatelů > uživatel > Základní).
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Logování

Logování informací do souboru

Komunikace

Určuje, zda se mají logovat informace, které se týkají  komunikace mezi runtime moduly
nebo mezi datovým serverem a tenkými klienty.

Chyby

Určuje, zda se mají  logovat  chyby, ke kterým může dojít  za běhu projektu. Jde např. o
možné chyby při přístupu k databázím a k souborům nebo chyby při zpracování skriptů.

Obsloužené chyby

Určuje,  zda  se  mají  logovat  chyby,  které  jsou  přímo  obsloužené  v  programovém kódu
Reliance. Jde o chyby vzniklé v místech, kde lze očekávat  selhání určité operace (např.
uložení  dat  do  databáze).  Tato  volba  umožňuje  získat  podrobné  informace  o  vzniklé
chybě, což však velmi zatěžuje CPU počítače a výrazně zpomaluje běh programu. Z tohoto
důvodu doporučujeme tuto volbu používat  pouze po dobu nezbytně nutnou k nalezení
příčiny určitého problému, nikoliv pro trvalý běh projektu u koncového zákazníka.

Zabezpečení

Určuje,  zda  se  mají  logovat  informace  o  událostech,  které  se  týkají  zabezpečení
(přihlášení uživatele, připojení tenkého klienta apod.).

Ladicí informace

Určuje, zda se mají logovat informace, které jsou užitečné při ladění projektu, zpravidla
při jeho zprovozňování nebo hledání příčiny chyb.

Systémové informace

Určuje, zda se mají logovat informace o stavu paměti (programu a operačního systému) a
zatížení procesoru. To umožňuje zjistit, jaké jsou nároky  na  systémové  zdroje  a  jak se
mění v čase.

Interval ukládání systémových informací (min)

Interval, se kterým se mají logovat systémové informace.

Úroveň

Bude doplněno.
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Max. velikost souboru (MB)

Bude doplněno.

Max. stáří souboru (počet dní)

Bude doplněno.

Pozn.: Logovací soubory jsou uloženy v adresáři Logs.

Adresář je možné změnit pomocí dialogu Možnosti prostředí, položka Cesty.

Syslog

Obsahuje seznam syslog serverů, na které mohou být  odesílány  logovací záznamy. Na každý
syslog  server  ze  seznamu  budou  odeslány  všechny  logovací  záznamy,  které  splňují  oba
následující požadavky:

patří  mezi  typy  logovacích  záznamů  zapisovaných  do  souboru  (viz  Možnosti  projektu  >
Runtime > Logování)

patří mezi typy logovacích záznamů povolených pro daný syslog server

Syslog server

Název

Určuje název syslog serveru.

Adresa

Určuje název počítače nebo IP adresu syslog serveru.

Port

Určuje číslo portu syslog serveru.

Protokol

Určuje komunikační protokol pro přenos zpráv do syslog serveru.

Formát zpráv

Určuje formát zpráv, ve kterém jsou zprávy předávány do syslog serveru. Další informace o
formátu  zpráv  lze  najít  zde:  https://tools.ietf.org/html/rfc3164,  https://tools.ietf.org/
html/rfc5424.

https://tools.ietf.org/html/rfc3164
https://tools.ietf.org/html/rfc5424
https://tools.ietf.org/html/rfc5424
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Použít kódování UTF-8

Určuje, zda má být text zprávy kódován v UTF-8.

Logovat

Určuje typy logovacích záznamů, které mají být odesílány do syslog serveru (viz Možnosti
projektu > Runtime > Logování).

Export dat

Export dat ve formátu CSV

Kódování

Definuje kódování CSV souboru při exportu seznamu alarmů/událostí a při exportu dat z
tabulkových sestav.

Nečinnost uživatele

Doba nečinnosti (s)

Bude doplněno.

Při překročení doby nečinnosti

Odhlásit uživatele

Bude doplněno.

Spustit skript

Bude doplněno.

Při pokračování v činnosti

Spustit skript

Bude doplněno.

Ostatní

Povolit vzdálenou správu

Bude doplněno.
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Přístupová práva

Bude doplněno.

6.13.3  Web

Nastavení webového serveru, webové služby a webových stránek datových serverů (Reliance
Serveru  a  Reliance  Control  Serveru)  pro  poskytování  dat  tenkým  klientům  (Reliance  Web
Client a Reliance Smart Client) a klientským aplikacím třetích stran.

Server

Povolit kompresi přenášených dat metodou gzip

Umožňuje zmenšit objem přenášených HTTP zpráv metodou gzip.

Zaznamenat informaci o připoj ení a odpoj ení tenkého klienta

Aktivuje generování systémového hlášení v seznamu alarmů/událostí v případě připojení
nebo odpojení tenkého klienta od datového serveru.

Spustit skript při požadavku od klienta

Určuje  skript,  který  má  být  spuštěn  při  požadavku  od  tenkého  klienta.  Skript  bude
spuštěn  při  těchto  požadavcích:  Připojení,  Odpojení,  Přihlášení  uživatele,  Odhlášení
uživatele.  Informace  o  typu  požadavku  a  další  informace  o  připojeném  klientovi  jsou
předány  do  skriptu  a  je  možné  je  získat  pomocí  funkce  RScr.
GetCurrentScriptDataEx.

HTTP hlavičky

Seznam HTTP hlaviček, které server odesílá klientům v každé odpovědi. Každá hlavička je
zapsána  na  samostatném  řádku  ve  formátu  Name=Value,  např.  X-Frame-
Origin=SAMEORIGIN.

Stránky

Výchozí stránka

Určuje webovou stránku datového serveru, která se má zobrazit ve webovém prohlížeči po
zadání  takové  adresy  serveru,  která  stránku  nespecifikuje.  Např.:  http://
reli:40000
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Obsah vložený do stránky Vítej te!

Stránka Vítejte! je úvodní webovou stránkou datového serveru. Do této stránky je možné
vložit uživatelský obsah. Ten může obsahovat instrukce pro uživatele, informace o běžící
aplikaci, grafické logo společnosti, odkazy na příslušné dokumenty apod. Obsah musí být
ve formátu HTML a bude vložen na příslušné místo na stránce. Při vytváření uživatelského
obsahu je možné využít  standardních CSS stylů frameworku  jQuery  Mobile,  na  kterém
jsou stránky založeny. 

Příklad uživatelského obsahu:

<h3>Toto je uživatelský titulek</h3>

<p>

Toto je uživatelský text vložený do stránky Vítejte! Zde je možné používat standardní
značky HTML a styly frameworku jQuery Mobile.

</p>

<a href="http://www.nasefirma.cz" target="_blank">Tohle je naše firma</a>

<br>

<br>

<img src="custom/naselogo.png">

Zabezpečení

Zabezpečit webovou stránku serveru

Určuje  přístupová  práva  vyžadovaná  pro  přístup  k webové  stránce  datového  serveru.
Není-li  uživatel  přihlášen  nebo  nemá-li  uživatel  přístupová  práva  požadovaná  pro
zobrazení zabezpečené stránky, bude vyzván k zadání uživatelského jména a hesla.

Zabezpečit sekci Projekt

Určuje  přístupová  práva  vyžadovaná  pro  přístup  do  sekce  Projekt  na webové  stránce
datového serveru. 

Zabezpečit správu serveru

Určuje přístupová práva vyžadovaná pro přístup k webové stránce pro správu  datového
serveru.

Obrana proti DoS

Denial  of  service  (DoS)  (česky:  odepření  služby)  je  typ  útoku  na  internetové  služby  nebo
stránky, jehož cílem je cílovou službu znefunkčnit a znepřístupnit ostatním uživatelům. Může
k tomu dojít přehlcením požadavky. Podtypem útoku DoS je tzv. distributed denial of service
(DDoS),  při  kterém  je  pro  přehlcení  cílové  služby  požadavky  využito  velké  množství
rozptýlených počítačů.
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SCADA  systém Reliance  má  ve  svém webovém serveru  zabudovanou  podporu  pro  zjištění
těchto  útoků.  Podpora  je  založena  na  počítání  požadavků  přijatých  webovým  serverem  za
jednotku času. Při zjištění útoku systém přijme zvolená opatření.

Hlídat počet požadavků přijatých webovým serverem

Určuje, zda má být aktivována obrana proti DoS.

Limit požadavků z j edné IP adresy (1/ s)

Počet  požadavků  přijatých  webovým  serverem  Reliance  z  jedné  IP  adresy  za  1  s.
Překročení tohoto počtu bude vyhodnoceno jako zjištění útoku.

Limit všech požadavků (1/ s)

Počet požadavků přijatých webovým serverem Reliance z jedné nebo více IP adres za 1 s.
Překročení tohoto počtu bude vyhodnoceno jako zjištění útoku.

Při zjištění DoS útoku

Vytvořit hlášení

Při zjištění DoS útoku bude zobrazena a zaznamenána informace.

Dočasně zakázat webový server

Při  zjištění  DoS  útoku  bude  dočasně  (po  dobu  10  minut)  zastaven  webový  server
Reliance. Po tuto dobu bude webový server klientům odpovídat stavovou zprávou "HTTP
503 Service Unavailable".

Blokovat IP adresu

Při zjištění DoS útoku bude IP adresa, která byla zdrojem útoku, blokována.

Spustit skript

Určuje skript, který má být spuštěn při zjištění DoS útoku.

Internet věcí (IoT)

SCADA systém Reliance umožňuje komunikaci se zařízeními IoT (Internet of Things). Webový
server přijímá  požadavky  z  brány  IoT  a  předává  je  komunikačnímu  driveru  ke  zpracování.
Podporována jsou zařízení v sítích LoRa a Sigfox.

Povolit příjem a obsluhu zpráv

Určuje, zda má webový server přijímat a zpracovávat požadavky IoT.
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Ověřovat zdroj (Basic Access Authentication)

Určuje,  zda  má  webový  server  ověřovat  požadavky  IoT.  Je-li  tato  volba  aktivní,  musí
požadavky obsahovat HTTP hlavičku Authorization. Např.: 

Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== 

kde "QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==" je ověřovací řetězec.

Jméno uživatele

Jméno uživatele pro ověření.

Heslo

Heslo uživatele pro ověření.

Ověřovací řetězec

Řetězec,  který  musí  být  součástí  HTTP  hlavičky  Authorization  obsažené  v
požadavku.

API

Povolit připojení z uživatelských aplikací

Heslo používané při přístupu k datovému serveru pomocí klientské aplikace třetí  strany
(uživatelská aplikace).

Zobrazit znaky

Zobrazí znaky zadaného hesla.

Povolit SOAP API

Určuje,  zda  bude  povolen  přístup  k datovému  serveru  pomocí  klientské  aplikace  třetí
strany rozhraním SOAP.

Povolit REST API

Určuje,  zda  bude  povolen  přístup  k datovému  serveru  pomocí  klientské  aplikace  třetí
strany rozhraním REST.

Zabezpečit REST API

Určuje, zda bude rozhraní REST  zabezpečeno. Pro zabezpečení se používá  autentizace
HMAC-SHA256.
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Zveřej nit popis a dokumentaci k rozhraní

Určuje, zda na webové stránce serveru bude k dispozici popis a dokumentace k rozhraní
webové služby.

Povolit nastavení hodnot proměnných

Určuje,  zda  klientská  aplikace  třetí  strany  bude  mít  oprávnění  pro  nastavení  hodnot
proměnných.

Povolit kvitaci alarmů/ událostí

Určuje, zda klientská aplikace třetí strany bude mít oprávnění pro kvitaci alarmů/událostí.

6.13.4  SQL

V  projektu  je  možné  definovat  libovolný  počet  tzv.  SQL  připoj ení.  Každé  SQL  připojení
umožňuje  připojení  runtime  modulu  k jedné  relační  databázi.  V  současné  době  je  možné
připojit  se k databázovým systémům Microsoft SQL Server,  MySQL,  MariaDB  a  PostgreSQL.
Součástí  balíku Reliance Add-On Pack  (jedna ze součástí  instalace Reliance 4)  je instalace
produktu Microsoft SQL Server 2005 Express Edition (verze produktu, která je zdarma).

Připojení

Název

Jedinečný název SQL připojení v rámci tohoto seznamu.

Parametry připoj ení

Parametry  SQL  připojení  (někdy  také  nazývané  řetězec  připoj ení  nebo  připoj ovací
řetězec).  Jednotlivé  parametry  jsou  v řetězci  připojení  odděleny  středníkem.  Každý
z parametrů má tvar Parametr=Hodnota. Parametry je možné definovat textově nebo
pomocí  dialogu  Vlastnosti  Data  Link,  který  se  zobrazí  po  stisknutí  tlačítka  Editovat
parametry  připoj ení.  Z dialogu  Vlastnosti  Data  Link  je  možné  vyvolat  samostatnou
nápovědu. Po přidání nového SQL připojení jsou parametry  přednastaveny  tak,  aby  se
runtime modul připojil k databázi (případně ji vytvořil, pokud ještě neexistuje) v systému
Microsoft SQL Server nainstalovaném na stejný  počítač jako součást  Reliance 4. Pokud
byl Microsoft SQL Server j iž  nainstalován nebo  je  spuštěn  na  jiném počítači,  je  nutné
parametry  připojení upravit. Nastavit  parametry  připojení do výchozího  stavu  je  možné
pomocí příkazu Nastavit výchozí parametry připoj ení.
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Zobrazit

Určuje,  zda  mají  být  zobrazeny  Parametry  připoj ení.  Parametry  SQL  připojení  mohou
obsahovat heslo, a proto jsou z bezpečnostních důvodů skryté.

Pozn.: Volba se neukládá – týká se pouze vývojového prostředí Reliance Design.

Název databáze

Název relační databáze.

ODBC ovladač

Určuje  ODBC  ovladač.  Volba  je  aktivní,  pokud  je  v  parametrech  připojení  vybrán
zprostředkovatel Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers. Konfiguraci  ovladačů  lze
spustit pomocí příkazu Správce zdroj ů dat ODBC.

6.13.5  Jazyky

Obsahuje seznam jazyků používaných ve vizualizačním projektu. Jazyky je možné do seznamu
přidávat nebo je ze seznamu mazat pomocí příkazů v panelu nástrojů. Pomocí Správce textů
je následně možné texty  přeložit  do  zde  definovaných  jazyků.  V runtime  modulu  je  možné
jazyk projektu za běhu přepnout  a tím např. umožnit  práci uživatelům s různými požadavky
na jazyk vizualizace na jednom pracovišti.

Jazyk

Název

Určuje název jazyka. Tento název bude zobrazován ve všech seznamech.

Detaily

Obsahuje  informace  o zkratce  jazyka  a  o kódové  stránce.  Příkaz  Změnit  vyvolá  dialog,
pomocí kterého je možné změnit definici j iž existujícího jazyka.

Stav

Zobrazuje stav vybraného jazyka (aktivní, výchozí, normální).
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Nastavit j ako aktivní

Umožňuje  nastavit  vybraný  jazyk jako  aktivní.  Aktivní  jazyk  je  jazyk,  jehož  texty  jsou
zobrazeny  ve  vývojovém prostředí  a  za  běhu  projektu.  Pokud  se  aktivní  jazyk  liší  od
výchozího, je před změnou textu přímo v editačním poli komponenty uživatel upozorněn
a dotázán, zda se má text  v seznamu textů nahradit, nebo má dojít  k vytvoření nového
textu.

Nastavit j ako výchozí

Umožňuje nastavit  vybraný  jazyk jako  výchozí.  Výchozí  jazyk je  jazyk,  jehož  texty  jsou
použity při vytváření nového jazyka. Všechny texty nového jazyka budou před přeložením
nastaveny podle textů výchozího jazyka.

Jazyk programu

Umožňuje sdružit jazyk programu s jazykem projektu.

Font

Definuje název fontu, který  bude použit  v ovládacích prvcích  pro  zobrazení  a  zadávání
textů v celém vývojovém prostředí a bude přednastaven u nově vytvářených komponent.
Tento font bude použit pro všechny jazyky projektu. Je proto nutné nastavit takový  font,
který umí správně zobrazit texty všech jazyků projektu.

Náhled

Zobrazuje náhled fontu.

6.13.6  Zabezpečení

Přístupová práva

V  projektu  je  možné  definovat  až  30  přístupových  práv,  která  jsou  ve  výchozím stavu  (po
vytvoření  nového  projektu)  označena  Oprávnění1  až  Oprávnění30.  Přístupová  práva
umožňují  zabezpečit  vybrané operace tak, aby  je  mohl  provádět  pouze  oprávněný  uživatel.
Zabezpečeno je nejčastěji ovládání monitorovaného procesu, změna žádaných hodnot  nebo
parametrů  procesu,  použití  receptur  a  kvitace  alarmů/událostí.  Vybranou  operaci  (např.
změnu  žádané  hodnoty)  lze  zabezpečit  uvedením  výčtu  vyžadovaných  přístupových  práv.
Každému uživateli je možné rovněž přiřadit výčet přístupových práv. Operace bude povolena,
pokud má uživatel přiřazeno alespoň jedno z vyžadovaných práv. 
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Mezi přístupovými právy není hierarchie – tzn. nezáleží na jejich pořadí v seznamu. Důrazně
doporučujeme přejmenovat přístupová práva před jejich použitím, a to na základě operací, pro
jejichž  zabezpečení  jsou  určena,  např.  takto:  Ovládat,  Měnit  žádané  hodnoty,
Měnit  parametry  procesu,  Používat  receptury,  Kvitovat  alarmy/
události.

Přístupové právo

Název

Název přístupového práva.

Alias

Alias přístupového práva.

Ověřovat totožnost uživatele

Určuje,  zda  má  být  ověřena  totožnost  přihlášeného  uživatele  při  operacích
zabezpečených  tímto  přístupovým právem.  Uživatel  prokazuje  svoji  totožnost  zadáním
uživatelského  jména  a  hesla.  Operace  je  provedena  pouze  po  úspěšném  ověření
totožnosti  uživatele.  Tímto  způsobem  je  možné  zabránit  neoprávněným  osobám
zasahovat např. do ovládání procesu v případě, že se přihlášený uživatel vzdálí ze svého
pracoviště.

Způsob kontroly přístupových práv

Definuje,  jakým  způsobem  budou  přístupová  práva  kontrolována,  tedy  zda  bude
vyžadováno alespoň j edno, či všechna zadaná přístupová práva.

Hesla

Používat bezpečná hesla

Určuje,  zda  u  nově  zadaného  hesla  budou  kontrolovány  níže  uvedené  požadavky  na
bezpečné (silné) heslo. Kontrola  bude  aplikována  jak na  hesla  uživatelů,  tak na  další
hesla  zadaná  v  projektu  (např.  heslo  pro  API  nebo  šifrování  projektu).  Kromě  níže
uvedených požadavků platí pro hesla následující podmínky:

Heslo nesmí být delší než 48 znaků.
Heslo nesmí začínat ani končit mezerou.
Heslo nesmí obsahovat řídicí (netisknutelné) znaky (např. tabulátor).
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Minimální délka

Určuje minimální počet znaků, který  musí heslo mít, aby  bylo považováno za bezpečné
(silné).

Minimální počet číslic

Určuje minimální počet  číslic, který  musí heslo mít,  aby  bylo  považováno  za  bezpečné
(silné).

Minimální počet speciálních znaků

Určuje minimální počet speciální znaků (např. zavináč nebo vykřičník), který  musí heslo
mít, aby bylo považováno za bezpečné (silné).

Maximální počet stej ných po sobě následuj ících znaků

Určuje  maximální  počet  stejných  po  sobě  následujících  znaků,  který  heslo  může  mít.
Pokud je např.  hodnota  tohoto  parametru  2,  není  heslo  "Paswww123"  považováno  za
bezpečné (silné).

Heslo musí obsahovat malá i velká písmena

Určuje, zda heslo musí obsahovat alespoň jedno velké a jedno malé písmeno, aby  bylo
považováno za bezpečné (silné).

Heslo nesmí odpovídat některému z parametrů uživatele nebo proj ektu

Aby  heslo  bylo  považováno  za  bezpečné  (silné),  nesmí  být  uhodnutelné  z  ostatních
dostupných parametrů projektu nebo  uživatele  (nesmí  být  stejné  jako  název  projektu,
jméno uživatele, emailová adresa uživatele, telefonní číslo uživatele apod.).

Nesmí j ít o obecně známé slabé heslo

Určuje, zda má být nově zadané heslo porovnáno se slovníkem obecně známých slabých
hesel.

Vynutit použití historie hesel

Určuje  počet  nových  jedinečných  hesel  uživatele,  která  musí  být  vytvořena  dříve,  než
může být znovu použito staré heslo.

Omezit platnost hesla

Určuje, zda má heslo časově omezenou platnost. Vyprší-li platnost hesla, je při přihlášení
uživatel vyzván k zadání nového hesla.
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Počet dní

Určuje délku období, po kterou je nově zadané heslo platné.

Active Directory

Obsahuje seznam serverů Active Directory, které mohou být používány pro ověřování uživatelů.

Server

Název

Určuje název serveru Active Directory.

Připoj ení

Poskytovatel

Určuje typ poskytovalele. Je možné zvolit mezi LDAP a WinNT.

Doména

Určuje doménu Active Directory.

Rozlišovací j méno (DN)

Určuje rozlišovací jméno (Distinguished Name) serveru Active Directory.

Určit DN podle domény

Určuje zda DN (Distinguished Name) má být určeno zadanou doménou.

Adresa

Určuje adresu serveru Active Directory. Pokud není zadána, použije se doména.

Zabezpečit

Určuje, zda má být použito zabezpečené přihlašování.

Použít SSL

Určuje, zda má být vybudováno šifrované spojení (SSL).

Upřesnit

Jméno uživatele

Jméno uživatele, na jehož účet se bude provádět synchronizace uživatelů.
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Heslo

Heslo uživatele, na jehož účet se bude provádět synchronizace uživatelů.

6.13.7  Okna

Rozlišení

Grafické rozlišení projektu

Umožňuje  definovat  rozlišení  monitoru  počítače,  na  kterém  bude  vizualizační  projekt
provozován. Hranice tohoto rozlišení může být  v oknech vývojového prostředí vyznačena
pomocí přerušované čáry – Hranice. Pro každé okno projektu je možné hranici definovat
i samostatně (Parametry okna, záložka Hranice).

Automatické

Rozlišení projektu je nastaveno podle aktuálního rozlišení primárního monitoru.

Vlastní

Uživatelsky definované rozlišení projektu.

Záznamy k oknům

Za běhu projektu je možné ke každému oknu vizualizace vytvářet  (psát)  provozní  záznamy.
Záznam může  být  otevřený  (lze  k němu  dopisovat  další  text),  nebo  uzavřený  (nelze  jej  už
měnit).  Pokud  pro  aktivní  okno  existuje  jeden  nebo  více  otevřených  záznamů,  má  ikona
příkazu Záznamy  k aktivnímu oknu  ve standardním panelu nástrojů žlutou barvu pozadí. V
opačném  případě  je  pozadí  ikony  bílé.  Tato  funkce  je  vhodná  například  u dispečinků
s obsluhou  se  směnovým provozem.  Jednotliví  dispečeři  si  tak  mohou  předávat  informace
formou  záznamů.  Vyskytne-li  se  např.  v technologii  porucha,  lze  provést  záznam o  pracích
provedených k jejímu odstranění v okně, ve kterém je daná technologie zobrazena.

Povolit záznamy k oknům

Umožňuje vypnutí či  zapnutí  systému  záznamů  k oknům (nastavení  platí  pro  všechna
okna).

Přístupová práva pro smazání záznamu

Definuje seznam přístupových práv vyžadovaných pro mazání záznamů.
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6.13.8  Komponenty

Zobrazení

Odlišit komponenty s neplatnými vazbami na proměnné

Určuje,  zda  mají  být  komponenty  s neplatnými  vazbami  na  proměnné  zvýrazněny
definovaným barevným orámováním. Neplatná  vazba  (například  vazba  na  proměnnou,
která  byla  později  ve  Správci  stanic  vymazána)  bude  indikována  definovaným
orámováním komponenty.

Odlišit komponenty s vazbami na proměnné s neplatnou hodnotou

Určuje,  zda  mají  být  komponenty  s vazbami  na  proměnné  s neplatnou  hodnotou
zvýrazněny  definovaným  barevným  orámováním.  Neplatná  hodnota  (např.  hodnota
proměnné, jež není komunikačním driverem vyčítána, protože je přerušené spojení) bude
indikována definovaným orámováním komponenty.

Zobrazit poruchový stav, pokud má některá proměnná neplatnou hodnotu

Umožňuje zobrazit  nadefinovaný  chybový  stav v  případě, že některá z  proměnných,  na
kterou je navázána komponenta, má neplatnou hodnotu.

Dynamické vlastnosti

Umožňuje definovat, zda mají být dynamické parametry komponent relativní, nebo absolutní.
Pokud  jsou  použity  relativní  souřadnice/rozměry,  hodnota  řídicí  proměnné  se  přičítá
k souřadnicím/rozměrům  definovaným  při  návrhu  vizualizace.  V  případě,  že  jsou  použity
absolutní  souřadnice/rozměry,  jsou  výsledné  souřadnice/rozměry  určeny  pouze  hodnotou
řídicí proměnné.

Poloha

Souřadnice

Určuje způsob výpočtu souřadnic X a Y komponenty.

Rozměry

Souřadnice

Určuje způsob výpočtu rozměrů komponenty (šířka a výška).
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Základna pro výšku

Určuje, kde bude základna pro výšku komponenty umístěna (Horní, Dolní). Tato volba má
vliv  na změnu rozměrů komponenty. Pokud je použita horní  základna,  komponenta  se
zvětšuje  směrem  dolů.  Při  použití  dolní  základny  se  komponenta  zvětšuje  směrem
nahoru.

Rotace

Úhel

Definuje způsob výpočtu úhlu otočení komponenty.

6.13.9  Objekty

Názvy

Úplné názvy objektů

Definuje znak, který odděluje jednotlivé části úplného názvu objektu.

Je-li  například  ponechán  výchozí  oddělovač  (lomítko),  je  úplný  název  proměnné
Teplota1  ze stanice Tecomat1  zobrazován jako Tecomat1/Teplota1. Pokud je
jako oddělovač nastaven znak ".", pak je úplný  název dané proměnné Tecomat1.
Teplota1.

Upozornění:  Žádný  název  objektu  v daném  projektu  Reliance  nesmí  tento  znak
obsahovat!

Export a import

Export a import ve formátu CSV

Kódování

Definuje kódování CSV souboru při exportu parametrů objektů.

Klíč pro import

Určuje, zda jsou při importu parametrů objektů identifikovány objekty podle názvu, nebo
podle ID.
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Import proměnných a datových struktur

Importovat prvky pole j ako samostatné proměnné

Určuje,  zda  jsou  při  importu  datových  struktur  a  proměnných  typu  pole  importovány
jednotlivé  prvky  pole  jako  samostatné  proměnné.  Je-li  volba  aktivní,  je  například
proměnná "Pole: array[0..3]  of  Byte" importována jako Pole[0], Pole[1], Pole[2],  Pole[3]
datového typu Byte.

6.13.10  Stanice

Stanice System

Definuje Alias stanice System.

6.13.11  Proměnné

Zadávání

Dialog pro zadání hodnoty

Obsahuje volby pro zobrazení aliasu/názvu proměnné a stanice v dialogu Zadat hodnotu.

DDE sdílení

Runtime modul se chová  jako  DDE  server (viz  záložka  Sdílení  v parametrech  proměnné  ve
Správci stanic).

Nahrazovat neplatnou hodnotu proměnné

Text pro nahrazení

V  případě,  že  hodnota  sdílené  proměnné  není  platná  (např.  z důvodu  výpadku
komunikace se stanicí), bude místo ní klientovi poskytován definovaný text.

Oddělovač prvků pole

Určuje znak, který bude použit jako oddělovač prvků u sdílených proměnných typu pole
(např. Array of Byte).
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6.13.12  Alarmy/události

Databáze

Souborová

Archivní soubory/mazání záznamů

Umožňuje definovat  způsob nakládání s nejstaršími alarmy/událostmi, tzn. zda se mají
Vytvářet archivní  soubory, nebo zda má být  v aktuálním souboru udržován určitý  počet
záznamů.  Je-li  ponechána  výchozí  volba  (Vytvářet  archivní  soubory),  lze  nastavení
archivních souborů dále konfigurovat.

Archivní soubory

Definuje  podmínky  pro  vytváření  archivních  souborů.  Archivní  soubory  mohou  být
vytvářeny  periodicky  (každý  den,  týden  nebo  měsíc),  nebo  při  náběžné  hraně  binární
proměnné  (v  tomto  případě  parametr  Nulovat  bit  zajišťuje  nulování  řídicího  bitu  po
detekci náběžné hrany).

Mazat nejstarší archivní soubory

Umožňuje  omezit  počet  archivních  souborů  uložených  na  disku  (zabraňuje  zaplnění
disku).

Omezit počet přístupných archivních souborů

Umožňuje  omezit  počet  archivních  souborů,  jejichž  obsah  bude  přístupný  v seznamu
historických alarmů/událostí.

SQL

Mazat nejstarší záznamy

Umožňuje omezit počet SQL záznamů na základě jejich stáří.

Zobrazení

Font textu alarmu/události

Umožňuje nastavit písmo textu alarmu/události pomocí standardního dialogu pro výběr
písma.
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Formát času

Umožňuje zobrazit časové údaje alarmů/událostí včetně milisekund.

Barvy

Vlastní barvy alarmů/událostí

Umožňuje  definovat  vlastní  barvy  pro  aktivní  (nekvitované,  kvitované,  nevyžaduj ící
kvitaci) i neaktivní alarmy/události a Barvu pozadí seznamu alarmů/událostí.

Zvuky

Umožňuje vybrat zvuky pro vznik, zánik a trvání alarmu/události. Zvukové soubory  musí být
umístěny v adresáři <Project>\Main\MMedia.

Implicitní zvuky

Definuje zvukové soubory ve formátu *.wav, které budou přehrány při vzniku či zániku
alarmu/ události.

Zvuk při aktivním alarmu/události

Pokud je tato volba aktivní, určuje, zda se má přehrávat Standardní zvuk (pípnutí), nebo
vybraný zvukový soubor ve formátu *.wav. Zvuk je periodicky přehráván, pokud existuje
alespoň jeden aktivní nekvitovaný alarm/událost.

Perioda opakování (s)

Určuje, s jakou periodou se během aktivního alarmu/události má zvuk přehrávat.

Typy

V  každém  projektu  jsou  předdefinovány  tři  typy  alarmu/ události  –  porucha,  povel  a
systémové hlášení. Dále lze definovat libovolný počet vlastních typů.

Typ alarmu/události

Název

Definuje název typu alarmu/události.

Alias

Definuje alias typu alarmu/události.
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Vlastní barvy alarmů/událostí

Umožňuje  definovat  vlastní  barvy  pro  aktivní  (nekvitované,  kvitované,  nevyžaduj ící
kvitaci) i neaktivní alarmy/události.

Typy skupin

V projektu je možné definovat libovolný počet typů skupin alarmů/ událostí.

Typ skupiny alarmů/událostí

Název

Definuje název typu skupiny alarmů/událostí.

Alias

Definuje alias typu skupiny.

Skupiny

V  projektu je možné definovat  libovolný  počet  skupin alarmů/ událostí. Následně  je  možné
každému  alarmu/události  a  uživateli  přiřadit  výčet  skupin  alarmů/událostí.  Tím je  určeno,
kterým  uživatelům  mají  být  zasílány  informace  o  alarmech/událostech  prostřednictvím  E-
mailu a/nebo SMS zpráv. Odesílání těchto informací je podmíněno dalšími parametry, které je
nutné nastavit každému uživateli ve Správci uživatelů (E-mail, Telefon, Oznamovat E-mailem
a Oznamovat SMS zprávou) a příslušnému počítači ve Správci struktury projektu (Oznamovat
E-mailem, Oznamovat SMS zprávou a parametry na záložkách E-mail a SMS).

Skupina alarmů/událostí

Název

Jedinečný název skupiny v rámci tohoto seznamu.

Alias

Definuje alias skupiny.

Typ

Definuje typ skupiny alarmů/událostí.
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Ostatní

Umožnit dočasný zákaz alarmů/událostí

Umožňuje  uživateli  s příslušnými  přístupovými  právy  dočasně  zakázat  (potlačit)
generování  vybraných  alarmů/událostí.  Tato  možnost  je  užitečná  například  v případě
dlouhodobé poruchy  zařízení. Lze tak zabránit  vzniku  alarmů/událostí,  které  oznamují
poruchy  po  dobu  opravy  zařízení.  Zakázat  nebo  povolit  alarmy/události  je  v runtime
modulu možné příkazem Zobrazit > Definované alarmy/ události.

Zpoždění alarmů/událostí

Zpoždění vzniku (ms)

Bude doplněno.

Zpoždění zániku (ms)

Bude doplněno.

Ukončit aktivní alarm při zákazu/ blokaci

Bude doplněno.

Sloučit opakované výskyty alarmu/ události do j edné instance

Bude doplněno.

6.13.13  Historická data

Datové tabulky dBASE

Způsob přístupu k datům

Bude doplněno.

Nastavení TDBF

Bude doplněno.

Formát tabulek

Bude doplněno.
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Ukládat číselné hodnoty jako text

Bude doplněno.

Nastavení BDE

Bude doplněno.

6.13.14  Tabulkové sestavy

Formát číselných hodnot

Určuje  způsob  formátování  číselných  hodnot.  Lze  zvolit  formát  zobrazení  hodnot
definovaný  u  proměnné  (Podle  proměnné),  nebo  formátovat  číselné  hodnoty  pomocí
masky Formát hodnoty, která je definována u položky  tabulkové sestavy  (Podle položky
sestavy).

6.13.15  Akce

Provést akci

Po spuštění proj ektu

Určuje akci, která má být vykonána ihned po startu vizualizace.

6.13.16  Skripty

Podprocesy

V projektu je možné definovat  až  30 podprocesů pro zpracování skriptů. Ve výchozím stavu
(po vytvoření nového projektu) jsou označeny  Podproces1  až  Podproces30. Podproces
(někdy  se  také  označuje  jako  vlákno  nebo  thread)  zajišťuje  vykonávání  kódu  skriptů.  Pro
každý skript je možné vybrat podproces, v němž bude skript spuštěn. Rozdělením skriptů do
různých  podprocesů  je  možné  dosáhnout  souběžného  zpracování  více  skriptů.  Skripty
spuštěné  v různých  podprocesech  se  vzájemně  neblokují.  Před  použitím  více  podprocesů
důrazně doporučujeme je přejmenovat podle charakteru operací, pro které jsou určeny, např.
takto: Rychlé operace, Pomalé operace.
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Ostatní

Spustit skript

Po spuštění proj ektu

Určuje skript, který má být proveden ihned po startu vizualizace (může sloužit například
k inicializaci  hodnot).  Před  tímto  skriptem  jsou  provedeny  pouze  skripty  sloužící  k
inicializaci v rámci podprocesu – mají aktivní parametr Spustit při inicializaci podprocesu
(viz Vlastnosti skriptu).

Obsluha chyb

Ukončit skript při chybě

Určuje, zda ukončit  skript, pokud  v  něm dojde  k chybě  při  práci  s některým obj ektem
Reliance. Při ukončení skriptu bude vygenerováno systémové (interní) hlášení – hlášení
obsahuje název skriptu a číslo řádku, kde chyba vznikla. Tato volba se týká pouze obj ektů
Reliance  (jako  je  RTag,  RSys  apod.),  tzn.  nemá  vliv  na  chování  jiných  objektů  (např.
"Scripting.FileSystemObject") a obsluhu syntaktických chyb jazyka VBScript. Pokud není
volba aktivní, je možné vznik chyby odhalit kontrolou chybového kódu RError.Code, který
bude nenulový. Důrazně doporučujeme nechat tuto volbu aktivní při vývoji projektu i po
jeho nasazení u koncového zákazníka (v produkčním prostředí), aby  bylo možné odhalit
případné chyby.

Funkce pro získání hodnoty proměnné

Vracet i neplatnou hodnotu proměnné

Určuje,  zda  mají  funkce  pro  získání  hodnot  proměnných  (RTag.GetTagValue  a  RTag.
GetTagElementValue) vracet hodnotu proměnné i tehdy, jestliže není platná (komunikační
driver  nastaví  kvalitu  proměnné  na  Špatná).  Pokud  parametr  není  aktivní  a  kvalita
proměnné  je  Špatná,  je  vrácena  prázdná  hodnota  (Empty).  Další  informace  viz
Nápověda ke skriptům (funkce jazyka VBScript IsEmpty,  funkce obj ektů Reliance RTag.
GetTagValue a RTag.GetTagElementValue).

Považovat neplatnou hodnotu proměnné za chybu

Určuje,  zda  mají  funkce  pro  získání  hodnot  proměnných  (RTag.GetTagValue  a  RTag.
GetTagElementValue)  skončit  s chybou  v případě,  že  hodnota  proměnné  není  platná.
Takovou  chybu  je  možné  odhalit  kontrolou  chybového  kódu  RError.Code,  který  bude
nenulový.  V  případě,  že  je  současně  aktivní  i volba  Ukončit  skript  při  chybě,  dojde
k ukončení běhu skriptu.
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6.13.17  Časovače

Obsahuje  seznam  časovačů  projektu.  Časovače  je  možné  přidávat  či  mazat  ze  seznamu
pomocí příkazů v panelu nástrojů.  Slouží  k  vykonání  událostí  ve  stejném okamžiku.  Hlavní
uplatnění  naleznou  v  komponentách,  kde  zajišťují  synchronní  vykonávání  událostí.  Slouží
například k zajištění synchronního blikání nebo synchronní aktualizace obsahu komponent.

Časovač

Název

Definuje jedinečný název časovače v rámci tohoto seznamu.

Interval (ms)

Definuje periodu opakování časovače.

6.13.18  Modemová připojení

V  projektu  je  možné  definovat  až  20  modemových  připojení  (poskytovatelů  telefonického
připojení),  která  jsou  ve  výchozím  stavu  (po  vytvoření  nového  projektu)  označena
Poskytovatel1  až  Poskytovatel20.  Před  použitím modemového  připojení  důrazně
doporučujeme  jej  přejmenovat  podle  skutečného  poskytovatele  (operátora),  např.  T-
Mobile. Modemové připojení je možné vybrat u objektů typu Modem a Komunikační kanál
ve Správci struktury projektu. Tím je definována vazba mezi těmito objekty. Tato vazba určuje,
které modemy mohou být použity pro spojení se stanicí přes určitý komunikační kanál.
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7  Komponenty

Komponenty  jsou  grafické  objekty,  které  návrhář  vizualizačního  projektu  umísťuje  do
vizualizačních oken. Pomocí těchto komponent  dochází ke komunikaci uživatele a počítače.
Komponenty  jsou do vizualizačních oken  umisťovány  z palety  komponent  pomocí  myši  (viz
Návrh okna).

K nastavení jednotlivých parametrů komponent slouží kromě Správce komponent i tzv. Editor
parametrů  komponent.  Po  zvolení  položky  Parametry  komponenty  z menu  Editace  či
z lokálního menu, nebo po dvojitém kliknutí na plochu komponenty se otevře dialogové okno
Parametry  vybrané komponenty. V okně editoru jsou na rozdíl od Správce komponent  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.

Společné parametry komponent

Standardní

Další

Vektory

Regulace

Teco

Johnson Controls

Sauter

BACnet

IP kamery

Elgas

AMiT

Wago
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7.1  Společné parametry komponent

Záložky  Základní,  Zarovnání  a  Dynamické  jsou  společné  pro  editory  všech  komponent  –
komponenty  mají  společné základní parametry. Záložky  Menu, Skripty/ Akce a  Zabezpečení
jsou společné pro editory většiny komponent – chování většiny komponent  je možné ovlivnit
pomocí parametrů na těchto záložkách. V případě, že parametry  nemají  u dané komponenty
význam nebo  není  umožněna  jejich  editace,  mohou  být  některé  editační  prvky  na  záložce
nepřístupné (neaktivní).

Základní

Zarovnání

Dynamické

Menu

Skripty/Akce

Zabezpečení

7.1.1  Základní

Základní

Název

Jedinečný identifikátor komponenty v rámci vizualizačního okna.

Alias

Alternativní  název,  který  je  využíván  u některých  komponent,  např.  u grafů  pro
uživatelsky přívětivější popisky.

Poloha

Poloha levého horního rohu komponenty vůči levému hornímu rohu vizualizačního okna.
Poloha  je  definována  pomocí  souřadnic  X a  Y,  které  je  možné  nastavit  zápisem  nové
hodnoty nebo pohybem komponenty pomocí myši.

Velikost

Definice Šířky a Výšky komponenty v pixelech.
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Rotace

Úhel natočení komponenty ve směru hodinových ručiček. Rozsah hodnot je −360 až 360
stupňů.

Stav

Zobrazená

Stav komponenty z hlediska viditelnosti.

Povolená

Stav komponenty z hlediska povolení přístupu ke komponentě.

Chování

Přímá editace

Určuje, zda zadání hodnoty  proměnné bude provedeno přímo v komponentě,  nikoli  ve
standardním dialogovém okně.

Informace

Zobrazit krátkou nápovědu

Umožňuje zobrazit krátkou nápovědu při umístění ukazatele myši nad komponentu. Text
zobrazované nápovědy je definován pomocí zadávacího pole.

Komentář

Nepovinný podrobnější popis komponenty určený pro vývojáře vizualizačního projektu.

Popis

Nepovinný podrobnější popis komponenty určený pro uživatele vizualizace.

7.1.2  Zarovnání

Zarovnání

Režim zarovnání umožňuje automaticky nastavit polohu a velikost komponenty vzhledem
k ostatním komponentám v rámci vizualizačního okna.
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Poloha

Definuje  způsob  zarovnání.  Standardně  je  nastavena  poloha  Žádné,  nastavení
ponechává  polohu  i velikost  komponenty.  Poloha  Nahoru,  Dolů,  Vlevo,  Vpravo  vytvoří
z komponenty  "lištu"  a  umístí  j i  na  definované  místo.  Volbou  položky  Plocha  dojde
k roztažení komponenty na celou volnou plochu okna (plocha okna již může být zabrána
komponentami, které jsou zarovnané Nahoru, Dolů, Vlevo nebo Vpravo).

Režim

Definuje  způsob  překrývání  komponent.  Umožňuje  zvolit,  zda  se  mají  komponenty
umísťovat  Přes sebe, nebo bez překrývání Vedle sebe.  Položka  je  aktivní  pouze  tehdy,
pokud je poloha zarovnání nastavena Nahoru, Dolů, Vpravo, Vlevo nebo Plocha.

Okraje

Umožňuje  definovat  odsazení  od  ostatních  komponent,  případně  od  okrajů
vizualizačního okna (volba je aktivní, pokud je poloha zarovnání jiná než Žádná). Položky
definují počet bodů, které vytvoří okraj  kolem komponenty. V případě jedné komponenty
udávají vzdálenost od okraje okna, v případě většího počtu komponent  zarovnaných na
stejnou stranu v režimu Vedle sebe hodnoty definují vzdálenost mezi komponentami.

Kotvy

Kotvy  definují,  které  hrany  komponenty  jsou  ukotveny  k odpovídajícím  hranám  okna.
Nastavení se projeví při změně velikosti okna. Standardně je aktivní Levá a Horní  kotva,
což  způsobí,  že  při  změně  velikosti  okna  je  komponenta  pevně  umístěna  vzhledem
k levému  hornímu  rohu.  Pokud  je  aktivní  i  Pravá  a  Dolní  kotva,  dochází  při  změně
velikosti okna ke změnám rozměrů komponenty.

7.1.3  Dynamické

Vazba na proměnnou

Viditelnost, Povolení, X, Y, Šířka, Výška, Úhel

Aktivací  položek  a  jejich  propojením  s proměnnou  je  možno  dynamicky  (za  běhu
vizualizace)  měnit  základní  parametry  komponenty  definované  na  záložce  Základní.
Nastavené hodnoty  mohou být  buď  relativní,  nebo  absolutní,  v závislosti  na  nastavení
v dialogu Možnosti projektu.
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7.1.4  Menu

Zobrazit lokální menu při kliknutí

Určuje, zda má být při kliknutí myší zobrazena vybraná komponenta Lokální menu. Tato
možnost  je  k dispozici  pro  vizualizační  okna  a  většinu  komponent.  Je  možné  vybrat
komponentu Lokální menu vloženou v libovolném okně. Pokud je vložena v jiném okně,
je nutné zajistit, aby toto okno bylo načteno v paměti runtime modulu (v tomto případě je
doporučeno  vypnout  volbu  Dynamické  načítání).  Lokální  menu  může  být  přiřazeno  k
levému, prostřednímu i pravému (což je nejběžnější) tlačítku myši.

7.1.5  Skripty/Akce

Umožňuje  přiřadit  akce  nebo  skripty  jednoduchému  a  dvojitému  kliknutí  tlačítka  myši  na
plochu komponenty.

Skripty – myš

Definuje vazby  na  skripty  definované  pomocí  Správce  skriptů.  V runtime  režimu  bude
daný  skript  spuštěn  po  kliknutí  (nebo  dvojitém kliknutí)  příslušného  tlačítka  myši  na
plochu  komponenty  (skript  je  možné  navázat  na  pravé,  levé  nebo  prostřední  tlačítko
myši).  Skriptu  je  možné  předat  číselný  parametr  (přístupný  pomocí  funkce  RScr.
GetCurrentScriptDataEx).

Akce – myš

Definuje vazby na akce definované pomocí Správce akcí. Většina komponent  umožňuje
přiřadit stisku nebo dvojitému stisku tlačítka myši definovanou akci.

7.1.6  Zabezpečení

Funkce, skripty, akce, menu

Zabezpečit

Umožňuje  zabezpečit  interakci  uživatele  a  komponenty  pomocí  přístupových  práv.  Při
aktivaci funkce je komponenta přístupná pouze pro uživatele s dostatečným oprávněním.
Ikona klíče vyvolá dialog Vybrat  přístupová práva, který  umožňuje  definovat  přístupová
práva  vyžadovaná  pro  přístup  ke  komponentě.  Uživatel  musí  disponovat  minimálně
jedním právem vybraným pomocí seznamu.
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7.1.7  Statické

Vzhled a chování

Ploché tlačítko

Umožňuje alternativní  zobrazení  tlačítka  v klidovém stavu.  Plastický  rám tlačítka  bude
vykreslen pouze tehdy, pokud bude kurzor myši nad plochou komponenty.

Grafické tlačítko

Umožňuje tlačítko vykreslit jako uživatelem definovaný obrázek. Konkrétní obrázky, které
odpovídají  příslušným  stavům  tlačítka,  je  třeba  definovat  na  záložce  Stavy.  Nebude
zobrazen rám ani text tlačítka.

Rozložení

Definuje způsob zobrazení obrázku grafického tlačítka – Normální,  Podle  komponenty,
Podle obrázku nebo jako Dlaždice. Podrobný popis způsobů rozložení viz Obrázek.

Text

Zalamovat text

Aktivuje zalamování textu tlačítka. Pokud by slovo zasahovalo mimo plochu komponenty,
bude zobrazeno na dalším řádku.

Stín

Definuje zobrazení stínu textu s možností nastavit jeho Hloubku a Barvu.

Rám

Definuje  Šířku  plastického  a  Černého  orámování  kolem  tlačítka.  Podrobnosti  viz
komponenta Rám.

Podklad

Umožňuje  zvolit,  zda  se  má  tlačítko  zobrazovat  jako  průhledné,  a  případně  vybrat
podkladovou Texturu (obrázku). Bude zobrazen rám i text tlačítka.
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7.2  Standardní

Displej

Tlačítko

Text

Aktivní text

Rám

Obrázek

Aktivní obrázek

Animace

Potrubí

Kontejner

Rozbalovací nabídka

Zatržítko

Lokální menu

Indikátor průběhu

Radiová tlačítka

Posuvník

Zadávací pole

Zápisník

7.2.1  Displej

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

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické
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Skripty/Akce

Menu

Zobrazit lokální menu při kliknutí

Určuje, zda má být při kliknutí myší zobrazena vybraná komponenta Lokální menu.
Tato možnost  je k dispozici  pro  vizualizační  okna  a  většinu  komponent.  Je  možné
vybrat  komponentu  Lokální  menu  vloženou  v libovolném  okně.  Pokud  je  vložena
v jiném okně, je nutné zajistit, aby toto okno bylo načteno v paměti runtime modulu
(v tomto případě je doporučeno vypnout  volbu Dynamické načítání). Lokální menu
může být přiřazeno k levému, prostřednímu  i pravému  (což je nejběžnější)  tlačítku
myši.

Zobrazit standardní lokální menu

Umožňuje zakázat  zobrazení  standardního  lokálního  menu  komponenty.  Pokud  je
kliknutí pravého tlačítka přiřazeno vlastní lokální menu, je standardní lokální menu
potlačeno automaticky.

Zabezpečení

Funkce, skripty, akce, menu

Zabezpečit

Umožňuje zabezpečit interakci uživatele a komponenty pomocí přístupových práv. Při
aktivaci  funkce  je  komponenta  přístupná  pouze  pro  uživatele  s dostatečným
oprávněním.  Ikona  klíče  vyvolá  dialog  Vybrat  přístupová  práva,  který  umožňuje
definovat  přístupová  práva  vyžadovaná  pro  přístup  ke  komponentě.  Uživatel  musí
disponovat minimálně jedním právem vybraným pomocí seznamu.

Povolit zadávání hodnoty

Umožňuje povolit editaci hodnoty proměnné zobrazené na displeji v runtime modulu
(v runtime  režimu  se  po  kliknutí  na  plochu  displeje  otevře  dialogové  okno  Zadat
hodnotu).

Nepovolit překročení

Aktivuje  kontrolu  zadávané  hodnoty  a  nedovolí  zapsat  hodnotu  proměnné  mimo
stanovené meze Min  a Max  (je zobrazeno upozornění "Hodnota  leží  mimo povolený
rozsah.").
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Vyžadovat potvrzení

Umožňuje určit, zda  bude  ještě  před  zapsáním nové  hodnoty  do  hlavní  proměnné
zobrazen potvrzovací dialog.

Upozornit při překročení

Aktivuje  kontrolu  zadávané  hodnoty.  Při  nastavení  hodnoty  proměnné  mimo
stanovené  meze  bude  před  zapsáním  nové  hodnoty  hlavní  proměnné  zobrazeno
dialogové  okno  s upozorněním.  V položce  Dotaz  je  možné  definovat  vlastní  otázku
(pokud text "Zadaná hodnota  j e menší/ větší  než  xxx.  Opravdu chcete nastavit  tuto
hodnotu?" nevyhovuje).

Povolit zadávání mezí proměnné

Umožňuje  uživatelům  měnit  hodnoty  mezí  hlavní  proměnné  v případě,  že  je
komponenta  napojena  na  proměnnou,  u které  jsou  definovány  dynamické  meze.
Meze  je  potom  možné  měnit  příkazem  Zadat  meze  proměnné  z lokálního  menu
komponenty. Aktivací funkce Zabezpečit je možné omezit zadávání mezí proměnných
jen pro uživatele s vybraným oprávněním.

Funkce

Vazba na proměnnou

Definuje  proměnnou,  na  kterou  je  komponenta  navázána  (hlavní  proměnná).  Pro
výběr  proměnné  je  použit  standardní  dialog  pro  výběr  objektu.  Komponenta
umožňuje změnu hodnoty proměnné. Při změně proměnné se rovněž změní hodnota
zobrazovaná komponentou.

Testovací hodnota

Definuje hodnotu, která bude zobrazena ve vývojovém prostředí Reliance Design.

Meze

Skupina  parametrů,  která  definuje  barvu  displeje  (hodnoty,  pozadí),  pokud  je
zobrazovaná hodnota mimo varovné nebo kritické meze proměnné.

Statické

V náhledu v horní části záložky  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.
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Hodnota

Definuje písmo a vodorovný Posun hodnoty (textu) zobrazované na ploše displeje.

Zarovnání

Nastavuje zarovnání hodnoty (textu) k okrajům (Vlevo, Vpravo)  nebo na Střed  plochy
displeje.

Styl zobrazení

Umožňuje  definovat,  zda  se  má  hodnota  zobrazovat  zvoleným  fontem  (Normální)
nebo ve stylu LCD (jedna velikost). Styl zobrazení LCD je určen pouze pro zobrazování
číselných hodnot. Ostatní znaky nejsou zobrazovány. 

Formát čísel

Definuje, zda se mají čísla zobrazovat ve formátu definovaném systémem Windows (
Použít místní nastavení).

Stín

Definuje, zda se má zobrazovat stín hodnoty a jeho Hloubku a Barvu.

Rám

Umožňuje zobrazit rám kolem komponenty a nastavení parametrů orámování plochy
displeje. Parametr definuje Šířku, Barvu, Černé orámování  a Styl  vněj šího/vnitřního
rámu. Podrobnosti viz komponenta Rám.

Pozadí

Umožňuje  zobrazovat  displej  bez  pozadí  –  jako  Průhledný,  nebo  s pozadím
v uživatelem definované Barvě.

Jednotky

V náhledu v horní části záložky  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

Umožňuje zobrazit jednotku za hodnotou proměnné. Jednotka může být  definována
pro každou proměnnou v parametrech proměnné ve Správci stanic.
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Samostatná zóna

Umožňuje  umístit  jednotku  do  samostatného  prostoru  v pravé  části  displeje  (ve
vývojovém prostředí je zóna oddělena svislou přerušovanou čárou). Pro jednotku lze
nastavit  Font, Barvu Pozadí, vodorovný  posun  a  Zarovnání.  Rovněž  je  možné  Skrýt
stín či Skrýt j ednotky a ponechat zónu prázdnou.

Velikost zóny v pixelech

Definuje šířku zóny v pixelech pro zobrazení jednotky.

Jemný posun

Definuje vodorovný posun, tj. o kolik pixelů jsou jednotky posunuty doprava z polohy
definované parametrem Zarovnání.

Zarovnání

Definuje, zda mají být jednotky umístěny na strany nebo na střed zóny.

Porucha

Vazba na proměnnou

Porucha

Definuje vazbu na číselnou proměnou, která řídí přepnutí komponenty do chybového
stavu. Chybový  stav je aktivován, pokud je proměnná různá od nuly  nebo logická 1
(true). V negovaném stavu  je  chybový  stav  aktivován,  pokud  je  hodnota  proměnné
nula nebo logická 0 (false).

Barvy

Parametry definující barvu displeje (Hodnoty, Pozadí) v chybovém stavu.

7.2.2  Tlačítko

Komponenta  je  určená  především  k indikaci  a  změně  hodnoty  proměnné  typu  Bool.
Komponentu  Tlačítko  je  možné  použít  také  např.  k aktivaci  jiného  vizualizačního  okna,
spuštění akce, skriptu, nebo ke změně hodnoty navázané proměnné (hlavní proměnná).

Parametry

Základní
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Zarovnání

Dynamické

Menu

Skripty/Akce

Zabezpečení

Funkce, skripty, akce, menu

Zabezpečit

Umožňuje zabezpečit interakci uživatele a komponenty pomocí přístupových práv. Při
aktivaci  funkce  je  komponenta  přístupná  pouze  pro  uživatele  s dostatečným
oprávněním.  Ikona  klíče  vyvolá  dialog  Vybrat  přístupová  práva,  který  umožňuje
definovat  přístupová  práva  vyžadovaná  pro  přístup  ke  komponentě.  Uživatel  musí
disponovat minimálně jedním právem vybraným pomocí seznamu.

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.

Nepovolit překročení

Neumožní zadat hodnotu proměnné mimo stanovené meze.

Vyžadovat potvrzení

Umožňuje určit, zda  bude  ještě  před  zapsáním nové  hodnoty  do  hlavní  proměnné
zobrazen potvrzovací dialog.

Upozornit při překročení

Aktivuje upozornění při překročení zadaných mezí. Při nastavení hodnoty  proměnné
mimo  stanovené  meze  bude  před  zapsáním  nové  hodnoty  do  hlavní  proměnné
zobrazeno dialogové okno s upozorněním nebo s uživatelsky definovaným textem.
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Funkce

Vazba na proměnnou

Hlavní

Definuje  vazbu  na  hlavní  proměnnou  komponenty.  Komponenta  umožňuje  změnu
hodnoty  proměnné.  Při  změně  proměnné  se  rovněž  změní  hodnota  zobrazovaná
komponentou.

Negace

Provádí negaci navázané proměnné typu Bool. Pokud je parametr aktivní, je při stisku
tlačítka  do  proměnné  zaslána  logická 0  a  při  vymáčknutí  logická 1.  Pokud  je
proměnná jiného typu než Bool, nemá tento parametr žádný vliv.

Zapsat konst. hodnotu

Umožňuje definovat konstantu, která má být zapsána do proměnné při stisku tlačítka.
Pokud  není  volba  aktivní,  může  být  změna  hodnoty  po  stisku  provedena  pomocí
dialogu  pro  změnu  hodnoty.  Pokud  je  hlavní  proměnná  typu  Bool,  nemá  tento
parametr žádný vliv.

Ostatní funkce

Aktivovat okno

Umožňuje  aktivaci  libovolného  okna  projektu  (s  výjimkou  okna,  v němž  je  tlačítko
vloženo).

Statické

Vzhled a chování

Ploché tlačítko

Umožňuje alternativní zobrazení tlačítka v klidovém stavu. Plastický rám tlačítka bude
vykreslen pouze tehdy, pokud bude kurzor myši nad plochou komponenty.

Grafické tlačítko

Umožňuje tlačítko vykreslit  jako uživatelem definovaný  obrázek.  Konkrétní  obrázky,
které  odpovídají  příslušným  stavům  tlačítka,  je  třeba  definovat  na  záložce  Stavy.
Nebude zobrazen rám ani text tlačítka.
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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.

Přímé nastavení binární proměnné

Umožňuje nastavit  hodnotu  binární  proměnné  podle  stavu  tlačítka.  Po  zamáčknutí
tlačítka je do proměnné zaslána hodnota logická 1 a po vymáčknutí tlačítka hodnota
logická 0  (při  aktivním  parametru  Negace  jsou  do  proměnné  zaslány  opačné
hodnoty).

Rozložení

Definuje způsob zobrazení obrázku grafického tlačítka – Normální, Podle komponenty
, Podle obrázku nebo jako Dlaždice. Podrobný popis způsobů rozložení viz Obrázek.

Text

Zalamovat text

Aktivuje  zalamování  textu  tlačítka.  Pokud  by  slovo  zasahovalo  mimo  plochu
komponenty, bude zobrazeno na dalším řádku.

Stín

Definuje zobrazení stínu textu s možností nastavit jeho Hloubku a Barvu.

Rám

Definuje  Šířku  plastického  a  Černého  orámování  kolem  tlačítka.  Podrobnosti  viz
komponenta Rám.

Podklad

Umožňuje zvolit,  zda  se  má  tlačítko  zobrazovat  jako  průhledné,  a  případně  vybrat
podkladovou Texturu (obrázku). Bude zobrazen rám i text tlačítka.

Stavy

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

Definuje text vykreslovaný na ploše tlačítka. Text je vykreslován nastaveným Fontem,
Barvou tlačítka a Zarovnáním textu  (pokud není zadán text  pro Stav 1, je pro tento
stav přebírán text Stavu 0).

Obrázek

Definuje obrázek a nastavení jeho umístění na ploše tlačítka (Posun ve vodorovném a
svislém směru a Zarovnání obrázku na střed nebo k okrajům tlačítka).

Náhled

Zobrazuje náhled obrázku.

Aktivní

3stavové aktivní tlačítko

Definuje Barvu tlačítka  a  Barvu  textu,  pokud  je  kurzor myši  nastaven  nad  plochu
tlačítka. Text je přebírán podle aktuálního stavu tlačítka.

7.2.3  Text

Komponenta  pro  zobrazení  statického  textu,  používaná  obvykle  k vytváření  popisků  a
komentářů ostatních komponent.

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické

Menu

Skripty/Akce

Zabezpečení
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Statické

Text

Font

Otevře standardní dialogové okno Vybrat font.

Automatický rozměr

Přizpůsobení  velikosti  komponenty  délce  textu.  Šířka  a  Výška  komponenty  je
nastavena tak, aby obsahovala celý text na jednom řádku (bez zalamování).

Zalamovat

Povolí  zalamování  textu  podle  nastavené  Šířky  a  Výšky  komponenty.  Text  je
zalamován v mezeře mezi slovy a v místě odřádkování.

Zarovnání

Definuje způsob zarovnání textu – k okrajům, nebo na střed plochy komponenty.

Vertikální zarovnání

Definuje způsob svislého zarovnání textu – k hornímu okraji, k dolnímu okraji, nebo
na střed plochy komponenty.

Stín

Definuje zobrazení stínu textu s možností nastavení Hloubky, Pozice a Barvy.

Rám

Umožňuje  zobrazit  rám  a  nastavit  parametry  orámování  kolem  komponenty.
Parametry  definují  Šířku,  Barvu,  Černé  orámování  a  Styl  vněj šího  a  Styl  vnitřního
rámu. Podrobnosti viz komponenta Rám.

Orientace

Umožňuje nastavit orientaci textu ve vodorovném, nebo svislém směru; svislý text lze
zobrazit pouze s TrueType fonty.

Pozadí

Umožňuje zobrazovat Text bez pozadí – jako Průhledný, nebo s pozadím v uživatelem
definované Barvě.
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7.2.4  Aktivní text

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

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické

Skripty/Akce

Zabezpečení

Menu

Zobrazit lokální menu při kliknutí

Určuje, zda má být při kliknutí myší zobrazena vybraná komponenta Lokální menu.
Tato možnost  je k dispozici  pro  vizualizační  okna  a  většinu  komponent.  Je  možné
vybrat  komponentu  Lokální  menu  vloženou  v libovolném  okně.  Pokud  je  vložena
v jiném okně, je nutné zajistit, aby toto okno bylo načteno v paměti runtime modulu
(v tomto případě je doporučeno vypnout  volbu Dynamické načítání). Lokální menu
může být přiřazeno k levému, prostřednímu  i pravému  (což je nejběžnější)  tlačítku
myši.

Zobrazit standardní lokální menu

Umožňuje zakázat  zobrazení  standardního  lokálního  menu  komponenty.  Pokud  je
kliknutí pravého tlačítka přiřazeno vlastní lokální menu, je standardní lokální menu
potlačeno automaticky.
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Dynamické

Vazba na proměnnou

Viditelnost, Povolení, X, Y, Šířka, Výška, Úhel

Aktivací  položek  a  jejich  propojením  s proměnnou  je  možno  dynamicky  (za  běhu
vizualizace) měnit  základní parametry  komponenty  definované na záložce Základní.
Nastavené hodnoty mohou být buď relativní, nebo absolutní, v závislosti na nastavení
v dialogu Možnosti projektu.

Rozšířené

Blikání

Povolení blikání

Definuje vazbu na proměnnou řídící blikání v intervalu určeném zadaným Časovačem
– v runtime režimu bude komponenta blikat, když bude hodnota proměnné různá od
nuly.

Funkce

Levá část záložky obsahuje seznam stavů Aktivního textu, mezi kterými je možné přepínat
pomocí proměnné.  Stavy  je  možné  přidávat,  odebírat  a  měnit  jejich  prioritu.  Parametry
zobrazení specifické pro daný stav se nastavují v pravé části.

Vazba na proměnnou

Definuje vazbu na číselnou proměnnou, kterou je řízeno vykreslení příslušného textu.
Testovací hodnota slouží pro zobrazení náhledu ve vývojovém prostředí.

Text

Definuje text zobrazovaný pro daný stav. Text bude v runtime režimu zobrazen, pokud
bude aktuální hodnota  řídicí  proměnné  ležet  v daném intervalu  (Od  hodnoty  – Do
hodnoty). Pokud tuto podmínku splňuje více stavů, je  zobrazen  text  stavu  s nižším
pořadím (výše v seznamu stavů). Pokud podmínku nesplňuje žádný stav, je zobrazen
text prvního stavu.

Font

Otevře standardní dialogové okno Vybrat font.
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Blikání

Aktivuje  blikání  textu  v daném  stavu  v  intervalu  určeném  zadaným  Časovačem
(blikání může být také řízeno proměnnou na záložce Dynamické).

Zarovnání

Definuje způsob zarovnání textu – k okrajům, nebo na střed plochy komponenty.

Vertikální zarovnání

Definuje způsob svislého zarovnání textu – k hornímu okraji, k dolnímu okraji, nebo
na střed plochy komponenty.

Pozadí

Umožňuje zobrazovat  komponentu bez  pozadí  – jako  Průhlednou,  nebo  s pozadím
v uživatelem definované Barvě.

Statické

Text

Zalamovat

Povolí  zalamování  textu  podle  nastavené  Šířky  a  Výšky  komponenty.  Text  je
zalamován v mezeře mezi slovy a v místě odřádkování.

Rám

Umožňuje  zobrazit  rám  a  nastavit  parametry  orámování  kolem  komponenty.
Parametry  definují  Šířku,  Barvu,  Černé  orámování  a  Styl  vněj šího  a  Styl  vnitřního
rámu. Podrobnosti viz komponenta Rám.

Hodnota mimo rozsah

Zobrazit

Upřesňuje  zobrazení  komponenty  v  případě,  že  hodnota  proměnné  neodpovídá
žádnému ze stavů.
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Porucha

Vazba na proměnnou

Porucha

Definuje vazbu na číselnou proměnou, která řídí přepnutí komponenty do chybového
stavu. Chybový  stav je aktivován, pokud je proměnná různá od nuly  nebo logická 1
(true). V negovaném stavu  je  chybový  stav  aktivován,  pokud  je  hodnota  proměnné
nula nebo logická 0 (false).

Text

Definuje text, který má být zobrazen, pokud je komponenta v chybovém stavu.

Font

Otevře standardní dialogové okno Vybrat font.

Zarovnání

Definuje  způsob  zarovnání  textu  –  k okrajům,  nebo  na  střed  plochy  komponenty
v chybovém stavu.

Vertikální zarovnání

Definuje způsob svislého zarovnání textu – k hornímu okraji, k dolnímu okraji, nebo
na střed plochy komponenty v chybovém stavu.

Pozadí

Umožňuje zobrazovat Text bez pozadí – jako Průhledný, nebo s pozadím v uživatelem
definované Barvě.

7.2.5  Rám

Statická  komponenta  umožňující  graficky  seskupit  ostatní  komponenty  např.  pomocí  linky
nebo rámu s plastickými okraji.

Parametry

Základní

Zarovnání



157Standardní

Reliance 4 – Vývojové prostředí

Dynamické

Menu

Skripty/Akce

Zabezpečení

Statické

Tvar

Box je obdélníkový tvar vykreslený pomocí jednoduchých světlých a tmavých čar, které
označují  ozářenou  a  zastíněnou  část.  V případě  čáry  (dolní,  levá,  pravá,  horní)  je
vykreslena  jen  odpovídající  hrana  obdélníku.  Tvar  Rám  umožňuje  vykreslovat
obdélník s orámováním složitějšího profilu, jak je definováno ve  skupině  parametrů
Rám.

Zobrazení

Určuje způsob (Zapadlý, Vystouplý) zvýraznění komponenty pro tvary Box a čáry.

Rám

Určuje parametry  profilu rámu. Profil rámu může být  tvořen až  čtyřmi  čarami  různé
šířky  a barvy. Vnější  okraj  rámu je tvořen tenkou černou  čarou  – Černé  orámování.
Následuje  vnější  hrana,  která  je  tvořena  tenkou  světlou  nebo  tmavou  čarou,  která
znázorňuje stín vytvářený  rámem. Samotný  rám je  vykreslován  čarou  s definovanou
Šířkou  a Barvou. Vnitřní hrana je tvořena analogicky  jako  vnější  hrana.  Styl  vněj ší/
vnitřní hrany je možné definovat pomocí radiových tlačítek. Tmavá nebo světlá čára je
vykreslena tak, aby  respektovala zastínění nebo osvětlení rámu pomocí pomyslného
světla umístěného vlevo nahoře.

Pozadí

Určuje Barvu pozadí komponenty. Pozadí může být bez výplně – Průhledné.

Obrázek

Určuje  obrázek,  který  se  má  zobrazovat  na  pozadí  komponenty.  Způsob  Rozložení
obrázku může být Normální (původní velikost), Podle komponenty  (rozměry  obrázku
přizpůsobeny  komponentě),  Podle  obrázku  (rozměry  komponenty  přizpůsobeny
obrázku) nebo jako Dlaždice.
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7.2.6  Obrázek

Komponenta pro zobrazení vybraného statického obrázku.

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické

Menu

Skripty/Akce

Zabezpečení

Funkce

Obrázek

Statický

Zobrazovaný  obrázek je při návrhu vybrán z databáze obrázků projektu  (spravované
pomocí Správce obrázků).

Dynamický

Vazba na proměnnou

Zobrazovaný obrázek je vybrán pomocí proměnné typu String buď z databáze obrázků
projektu (Zdroj  Proj ekt), nebo ze souboru na disku (Zdroj  Soubor), nebo ze souboru z
URL  adresy  (Zdroj  URL).  Testovací  hodnota  definuje  název  obrázku  či  souboru
obrázku zobrazeného ve vývojovém prostředí.

Sledovat změny v souboru

Umožňuje  sledovat  změny  v obrázku  a  automaticky  načíst  nový  obrázek  do
vizualizace. Volbu je možné použít jen tehdy, pokud je jako zdroj vybrán Soubor.
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Timeout stažení souboru

Definuje délku intervalu, během něhož musí být  soubor stažen z  URL adresy. Délka
intervalu  závisí  na  přenosové  rychlosti  sítě.  Pokud  je  interval  příliš  krátký,  nebude
komponenta správně zobrazovat obrázek. Volbu je možné použít jen tehdy, pokud je
jako zdroj vybrána URL adresa.

Automatická aktualizace

Umožňuje  definovat  časový  interval  pro  automatické  stažení  a  načtení  obrázku  do
vizualizace.  Podle  místa,  které  kontroluje  časový  interval,  rozlišujeme  dva  typy
časovačů: Lokální, kdy  je časový  interval kontrolován  komponentou,  nebo  Globální,
kdy  je  časový  interval  kontrolován  projektem  pro  všechny  komponenty.  Časovače
projektu je možné nastavit  v dialogu Možnosti projektu.  Volbu  je  možné  použít  jen
tehdy, pokud je jako zdroj obrázků vybrána URL adresa.

Statické

Rozložení

Definuje způsob zobrazení vybraného obrázku, pokud se rozměry komponenty liší od
rozlišení obrázku.

Normální

Obrázek je zobrazen v původní velikosti v pravém horním rohu komponenty.

Podle komponenty

Velikost  obrázku je přizpůsobena  velikosti  komponenty  (obrázek je  roztažený  nebo
zmenšený tak, aby vyplňoval celou plochu komponenty). Vykreslování obrázku v jiné
než originální velikosti může mít vliv na rychlost vykreslování.

Podle obrázku

Velikost komponenty je přizpůsobena velikosti obrázku (Šířka a Výška komponenty je
změněna tak, aby odpovídala velikosti obrázku).

Dlaždice

Plocha komponenty je vyplněna daným obrázkem formou dlaždic.



160 Standardní

Reliance 4 – Vývojové prostředí

Náhled

Zobrazuje náhled obrázku.

7.2.7  Aktivní obrázek

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

Parametry

Základní

Zarovnání

Skripty/Akce

Zabezpečení

Dynamické

Vazba na proměnnou

Viditelnost, Povolení, X, Y, Šířka, Výška, Úhel

Aktivací  položek  a  jejich  propojením  s proměnnou  je  možno  dynamicky  (za  běhu
vizualizace) měnit  základní parametry  komponenty  definované na záložce Základní.
Nastavené hodnoty mohou být buď relativní, nebo absolutní, v závislosti na nastavení
v dialogu Možnosti projektu.

Rozšířené

Blikání

Povolení blikání

Definuje vazbu na proměnnou řídící blikání v intervalu určeném zadaným Časovačem
– v runtime režimu bude komponenta blikat, když bude hodnota proměnné různá od
nuly.
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Porucha

Definuje vazbu na proměnnou, která nese informaci o poruchovém stavu. Pokud  je
hodnota proměnné různá od nuly, bude v runtime režimu  komponenta  signalizovat
poruchový stav.

Menu

Zobrazit lokální menu při kliknutí

Určuje, zda má být při kliknutí myší zobrazena vybraná komponenta Lokální menu.
Tato možnost  je k dispozici  pro  vizualizační  okna  a  většinu  komponent.  Je  možné
vybrat  komponentu  Lokální  menu  vloženou  v libovolném  okně.  Pokud  je  vložena
v jiném okně, je nutné zajistit, aby toto okno bylo načteno v paměti runtime modulu
(v tomto případě je doporučeno vypnout  volbu Dynamické načítání). Lokální menu
může být přiřazeno k levému, prostřednímu  i pravému  (což je nejběžnější)  tlačítku
myši.

Zobrazit standardní lokální menu

Umožňuje zakázat  zobrazení  standardního  lokálního  menu  komponenty.  Pokud  je
kliknutí pravého tlačítka přiřazeno vlastní lokální menu, je standardní lokální menu
potlačeno automaticky.

Funkce

Levá  část  záložky  obsahuje  seznam  stavů  Aktivního  obrázku,  mezi  kterými  je  možné
přepínat  pomocí  proměnné.  Stavy  je  možné  přidávat,  odebírat  a  měnit  jejich  prioritu.
Parametry zobrazení specifické pro daný stav se nastavují v pravé části.

Vazba na proměnnou

Definuje  vazbu  na  číselnou  proměnnou,  kterou  je  řízeno  zobrazení  příslušného
obrázku  (definuje  stav,  který  má  být  zobrazen).  Testovací  hodnota  slouží  pro
zobrazení náhledu ve vývojovém prostředí.
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Obrázek

Definuje obrázek zobrazovaný  pro daný  stav.  Obrázek musí  být  obsažen  v databázi
obrázků  projektu  (spravované  pomocí  Správce  obrázků).  Obrázek  bude  v runtime
režimu  zobrazen,  pokud  bude  aktuální  hodnota  řídicí  proměnné  ležet  v daném
intervalu (Od hodnoty  – Do  hodnoty).  Pokud  tuto  podmínku  splňuje  více  stavů,  je
zobrazen obrázek stavu s nižším pořadím (výše v seznamu stavů). Pokud podmínku
nesplňuje žádný stav, není zobrazen žádný obrázek.

Blikání

Aktivuje  blikání  obrázku  v daném stavu  v  intervalu  určeném  zadaným  Časovačem
(blikání může být také řízeno proměnnou na záložce Dynamické).

Zobrazit lokální menu při kliknutí

Umožňuje  definovat  vazbu  na  komponentu  Lokální  menu  pro  každý  stav  zvlášť.
Komponenta  Lokální  menu  musí  být  vložena  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 Menu).

Statické

Rozložení

Definuje způsob zobrazení vybraného obrázku, pokud se rozměry komponenty liší od
rozlišení obrázku.

Normální

Obrázek je zobrazen v původní velikosti v pravém horním rohu komponenty.

Podle komponenty

Velikost  obrázku je přizpůsobena  velikosti  komponenty  (obrázek je  roztažený  nebo
zmenšený tak, aby vyplňoval celou plochu komponenty). Vykreslování obrázku v jiné
než originální velikosti může mít vliv na rychlost vykreslování.

Podle obrázku

Velikost komponenty je přizpůsobena velikosti obrázku (Šířka a Výška komponenty je
změněna tak, aby odpovídala velikosti obrázku).
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Dlaždice

Plocha komponenty je vyplněna daným obrázkem formou dlaždic.

Hodnota mimo rozsah

Zobrazit

Upřesňuje  zobrazení  komponenty  v  případě,  že  hodnota  proměnné  neodpovídá
žádnému ze stavů.

7.2.8  Animace

Komponenta určená k přehrání posloupnosti obrázků. Spuštění a zastavení animace je možné
řídit proměnnou.

Parametry

Základní

Zarovnání

Skripty/Akce

Zabezpečení

Dynamické

Vazba na proměnnou

Viditelnost, Povolení, X, Y, Šířka, Výška, Úhel

Aktivací  položek  a  jejich  propojením  s proměnnou  je  možno  dynamicky  (za  běhu
vizualizace) měnit  základní parametry  komponenty  definované na záložce Základní.
Nastavené hodnoty mohou být buď relativní, nebo absolutní, v závislosti na nastavení
v dialogu Možnosti projektu.

Rozšířené

Rychlost

Definuje vazbu na proměnnou, jejíž hodnota určuje časový interval, ve kterém se mají
měnit jednotlivé snímky animace. Pokud je zatržítko neaktivní, je tento interval určen
konstantní hodnotou (Konst.).
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Porucha

Definuje vazbu na proměnnou, která nese informaci o poruchovém stavu. Pokud  je
hodnota proměnné různá od nuly, bude v runtime režimu  komponenta  signalizovat
poruchový stav.

Rev. chod

Definuje  vazbu  na  proměnnou  číselného  typu  (nebo  Bool),  která  v runtime  režimu
aktivuje  reverzní  chod  animace  (přehrávání  snímků  v obráceném  pořadí).  Reverzní
chod je aktivní, pokud je hodnota proměnné různá od  nuly  (při  aktivaci  parametru
Negace tehdy, pokud je hodnota proměnné právě nula).

Menu

Zobrazit lokální menu při kliknutí

Určuje, zda má být při kliknutí myší zobrazena vybraná komponenta Lokální menu.
Tato možnost  je k dispozici  pro  vizualizační  okna  a  většinu  komponent.  Je  možné
vybrat  komponentu  Lokální  menu  vloženou  v libovolném  okně.  Pokud  je  vložena
v jiném okně, je nutné zajistit, aby toto okno bylo načteno v paměti runtime modulu
(v tomto případě je doporučeno vypnout  volbu Dynamické načítání). Lokální menu
může být přiřazeno k levému, prostřednímu  i pravému  (což je nejběžnější)  tlačítku
myši.

Zobrazit standardní lokální menu

Umožňuje zakázat  zobrazení  standardního  lokálního  menu  komponenty.  Pokud  je
kliknutí  pravého  tlačítka  přiřazeno  vlastní  lokální  menu  nebo  není  v  komponentě
použita hlavní proměnná, je standardní lokální menu potlačeno automaticky.

Funkce

Vazba na proměnnou

Hlavní

Definuje  vazbu  na  proměnnou,  která  řídí  spuštění  animace.  V runtime  režimu  je
animace spuštěna, je-li hodnota hlavní proměnné rovna hodnotě zadané parametrem
Spouštěcí hodnota. Pokud je parametr Hlavní  neaktivní, je animace spuštěna ihned
po načtení okna.
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Spustit

Slouží pro spuštění náhledu animace ve vývojovém prostředí.

Obrázek

Umožňuje  vybrat  obrázek  pro  zvolený  snímek  animace.  Snímky  lze  přidávat  do
seznamu na levé straně příkazy z panelu nástrojů nebo pomocí lokálního menu.

Nová položka

Přidá novou položku seznamu. K položce je třeba ještě přiřadit obrázek.

Přidat položky

Otevře dialog Vybrat obrázek, kde je možné vybrat všechny obrázky zvolené animace
najednou.

Statické

Podklad

Klidový obrázek

Umožňuje zobrazit klidový obrázek, pokud není animace spuštěna.

Rozložení

Definuje způsob zobrazení obrázků animace – Normální,  Podle  komponenty,  Podle
obrázku nebo jako Dlaždice. Podrobný popis způsobů rozložení viz Obrázek.

Typ animace

Definuje, zda má být animace spouštěna opakovaně (Cyklicky), nebo spuštěna Pouze
1x;  v druhém  případě  je  možné  vynutit  zobrazení  úvodního  snímku  po  přehrání
animace volbou Po přehrání vrátit na začátek.

7.2.9  Potrubí

Komponenta je určena  pro  zobrazení  symbolu  potrubí  v technologických  schématech.  Dále
umožňuje vytvářet  i další prvky  vizualizace, jako jsou např. nádrže nebo kotle. Komponenta
rovněž umožňuje dynamicky měnit barvu potrubí pomocí hlavní proměnné.
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Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické

Skripty/Akce

Zabezpečení

Menu

Zobrazit lokální menu při kliknutí

Určuje, zda má být při kliknutí myší zobrazena vybraná komponenta Lokální menu.
Tato možnost  je k dispozici  pro  vizualizační  okna  a  většinu  komponent.  Je  možné
vybrat  komponentu  Lokální  menu  vloženou  v libovolném  okně.  Pokud  je  vložena
v jiném okně, je nutné zajistit, aby toto okno bylo načteno v paměti runtime modulu
(v tomto případě je doporučeno vypnout  volbu Dynamické načítání). Lokální menu
může být přiřazeno k levému, prostřednímu  i pravému  (což je nejběžnější)  tlačítku
myši.

Zobrazit standardní lokální menu

Umožňuje zakázat  zobrazení  standardního  lokálního  menu  komponenty.  Pokud  je
kliknutí  pravého  tlačítka  přiřazeno  vlastní  lokální  menu  nebo  není  v  komponentě
použita hlavní proměnná, je standardní lokální menu potlačeno automaticky.

Funkce

Vazba na proměnnou

Hlavní

Definuje  číselnou  proměnnou,  která  umožňuje  přepínat  barvu  komponenty  (volit
stav). Pokud je parametr neaktivní, je použito barevné schéma definované na záložce
Statické.  Testovací  hodnota  určuje,  které  barevné  schéma  má  být  zobrazeno  ve
vývojovém prostředí.

Stav

Zvolený  stav  komponenty  bude  v runtime  režimu  zobrazen,  pokud  bude  aktuální
hodnota řídicí 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).
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Blikání

Aktivuje  blikání  potrubí  v daném  stavu  v  intervalu  určeném  zadaným  Časovačem
(blikání může být také řízeno proměnnou na záložce Dynamické).

Barvy

Umožňuje nastavit Barvy a Offset použité pro zobrazení komponenty. Offset může být
v intervalu 0–255 a definuje pozici prostřední  barvy  (např.  hodnota  128  udává,  že
prostřední  barva  bude  vykreslena  ve  středu  potrubí).  Plocha  komponenty  je
vykreslena formou gradientů (postupných přechodů mezi definovanými barvami).

3barevný

Definuje  počet  barev  použitých  k vytváření  gradientu.  Tři  barvy  poskytují  lepší
trojrozměrný vjem.

Statické

Šířka

Definuje průměr (šířku) potrubí. Pokud je volba neaktivní, je možné průměr potrubí
definovat  pomocí  zadávacího  pole  (šířka  je  udávána  v pixelech).  Pokud  je  volba
aktivní, je průměr závislý na rozměrech komponenty (platí pro Přímé potrubí).

Tvar

Umožňuje vybrat, zda má být komponenta vykreslována jako Přímé potrubí, nebo jako
 Ostatní (tvarovka – koleno, T nebo křížení).

Orientace

Definuje způsob vykreslení přímého potrubí – Vodorovně nebo Svisle.

Barvy

Umožňuje nastavit Barvy a Offset použité pro zobrazení komponenty. Offset může být
v intervalu 0–255 a definuje pozici prostřední  barvy  (např.  hodnota  128  udává,  že
prostřední  barva  bude  vykreslena  ve  středu  potrubí).  Plocha  komponenty  je
vykreslena formou gradientů (postupných přechodů mezi definovanými barvami).

3D

Definuje  počet  barev  použitých  pro  vykreslování  plochy  potrubí.  Pokud  je  volba
neaktivní, je plocha potrubí vykreslována pouze první barvou (Barva 1) – není použit
gradient, který poskytuje 3D efekt.
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3barevný

Definuje  počet  barev  použitých  k vytváření  gradientu.  Tři  barvy  poskytují  lepší
trojrozměrný vjem.

Okraje

Umožňuje zobrazit okraj potrubí a definovat jeho Šířku a Barvu.

Zakončení

Definuje tvar zakončení Přímého potrubí (vhodným nastavením parametrů zakončení
lze vytvořit  např. nádrže, j ímky, reaktory). Je umožněno nezávisle definovat  Pravé  a
Levé zakončení (resp. Dolní a Horní, pokud se jedná o Svislé potrubí).

Příruba

Definuje  způsob  vykreslení  přímé  čáry,  která  odděluje  zakončení  potrubí  (Šířka  a
Barva).

Výběr tvaru

Umožňuje vybrat konkrétní tvar potrubí – koleno, T tvar nebo křížení. Pokud je zvolen
tvar koleno,  je  možné  definovat  Vnitřní  poloměr  ohybu  a  Počet  segmentů  ohybu  (
Počet  segmentů  určuje  kvalitu  vykreslení  ohybu  kolena  –  malý  počet  segmentů
znamená hranaté koleno).

Hodnota mimo rozsah

Zobrazit

Upřesňuje  zobrazení  komponenty  v  případě,  že  hodnota  proměnné  neodpovídá
žádnému ze stavů.

Porucha

Vazba na proměnnou

Porucha

Definuje vazbu na číselnou proměnou, která řídí přepnutí komponenty do chybového
stavu. Chybový  stav je aktivován, pokud je proměnná různá od nuly  nebo logická 1
(true). V negovaném stavu  je  chybový  stav  aktivován,  pokud  je  hodnota  proměnné
nula nebo logická 0 (false).
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Barvy

Umožňuje  definovat  barvy  potrubí  pro  chybový  stav.  Více  informací  o jednotlivých
parametrech viz záložka Statické.

7.2.10  Kontejner

Kontejner je komponenta určená pro vkládání různých součástí  vizualizace na plochu okna.
Pomocí této komponenty je možné do okna vložit např. šablonu okna nebo aktuální alarmy/
události (seznam).

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické

Funkce

Vložený objekt – Šablona okna

Do  kontejneru  bude  vložena  šablona  okna.  Kontejneru  lze  přiřadit  strukturovanou
proměnnou  takového  typu,  který  odpovídá  datové  struktuře  přiřazené  šabloně  okna.
Kontejner  tak  umožňuje  opakované  vkládání  grafických  částí  vizualizace  s možností
centrální úpravy.

Možnosti

Šablona okna

Šablona  okna,  jejíž  instance  bude  vytvořena  (vložena  do  kontejneru).  Šířka
komponenty  Kontej ner  je  určena  pravým  okrajem  komponenty,  u  níž  je  součet
souřadnice X a šířky  největší ze součtů  u  všech  komponent  v  šabloně  okna.  Výška
komponenty  Kontej ner  je  určena  dolním  okrajem  komponenty,  u  níž  je  součet
souřadnice Y a výšky  největší ze součtů u všech komponent  v  šabloně okna. Pokud
šablona  neobsahuje  žádnou  komponentu,  je  vykreslen  pouze  okraj  komponenty
Kontej ner.
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Vazba na proměnnou

Určuje  typ  vazby  na  strukturovanou  proměnnou,  jejíž  vnořené  proměnné  budou
přiřazeny  komponentám v  instanci  šablony  okna  místo  původních  položek  datové
struktury (vazby komponent na položky datové struktury jsou automaticky nahrazeny
vazbami  na  vnořené  proměnné).  Vazba  může  být  Statická  (tj.  přímá  vazba  na
strukturovanou  proměnnou),  nebo  Dynamická  (tj.  nepřímá  vazba  –  název
strukturované proměnné je určen hodnotou zvolené řetězcové proměnné).

Vložený objekt – Aktuální alarmy/události

Do kontejneru bude vložen seznam aktuálních alarmů/událostí.

Možnosti

Filtrovat podle stanice

Nastaví filtr zobrazených alarmů/událostí podle vybrané stanice.

Filtrovat podle typu alarmu/ události

Nastaví  filtr  zobrazených  alarmů/událostí  podle  vybraného  typu/typů  alarmů/
událostí.

Filtrovat podle skupin alarmů/ událostí

Nastaví filtr zobrazených alarmů/událostí podle vybraného seznamu skupin alarmů/
událostí. Lze zvolit mezi přímou, tedy Statickou vazbou na skupinu, nebo nepřímou,
tedy Dynamickou vazbou pomocí řetězcové proměnné. V druhém případě je seznam
skupin alarmů/událostí určen hodnotou zvolené řetězcové proměnné.

Zobrazovat panel nástroj ů, stavový panel a indikátor průběhu

Určuje, zda mají  být  společně se seznamem alarmů/událostí  zobrazeny  panely  jako
v okně se seznamem aktuálních alarmů/událostí v runtime modulech.

Sdílet nastavení sloupců s ostatními kontej nery

Určuje, zda má být nastavení sloupců seznamu alarmů/událostí společné pro všechny
komponenty  Kontej ner, které mají  tento parametr aktivní.  Pokud  je  tento  parametr
neaktivní,  bude  mít  komponenta  svoje  vlastní  nastavení  sloupců.  Jedná  se  o
nastavení, které lze upravit až za běhu projektu (nikoliv ve vývojovém prostředí).
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Vložený objekt – Historické alarmy/události

Do kontejneru bude vložen seznam historických alarmů/událostí.

Možnosti

Filtrovat podle stanice

Nastaví filtr zobrazených alarmů/událostí podle vybrané stanice.

Filtrovat podle typu alarmu/ události

Nastaví  filtr  zobrazených  alarmů/událostí  podle  vybraného  typu/typů  alarmů/
událostí.

Použít uživatelský filtr

Umožňuje  vybrat  filtr  alarmů/událostí,  který  byl  předem  definován  v  prohlížeči
alarmů/událostí v runtime modulu.

Zobrazovat panel nástroj ů, stavový panel

Určuje, zda mají  být  společně se seznamem alarmů/událostí  zobrazeny  panely  jako
v okně se seznamem historických alarmů/událostí v runtime modulech.

Sdílet nastavení sloupců s ostatními kontej nery

Určuje, zda má být nastavení sloupců seznamu alarmů/událostí společné pro všechny
komponenty  Kontej ner, které mají  tento parametr aktivní.  Pokud  je  tento  parametr
neaktivní,  bude  mít  komponenta  svoje  vlastní  nastavení  sloupců.  Jedná  se  o
nastavení, které lze upravit až za běhu projektu (nikoliv ve vývojovém prostředí).

Vložený objekt – Graf

Do kontejneru bude vložen graf.
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Možnosti

Typ vazby

Umožňuje  vybrat  vazbu  na  graf,  který  bude  v runtime  režimu  zobrazen  na  ploše
komponenty. Grafy je třeba nejprve nadefinovat ve Správci grafů. Vazba na graf může
být  Statická,  tedy  přímá,  nebo  Dynamická,  tedy  nepřímá  –  název  grafu  je  určen
hodnotou zvolené řetězcové proměnné.

Zobrazovat panel nástroj ů, stavový panel

Určuje,  zda  mají  být  společně  s  grafem  zobrazeny  panely  jako  v prohlížeči  grafů
v runtime modulech.

Vložený objekt – Komunikační kanál

Do kontejneru bude vložen prvek s on-line výpisem zpráv komunikačního kanálu.

Možnosti

Kanál

Umožňuje vybrat vazbu na komunikační kanál.

Filtrovat podle stanice

Nastaví filtr zobrazených informací komunikačního kanálu podle vybrané stanice.

Zobrazovat panel nástroj ů, stavový panel

Určuje,  zda  mají  být  společně  s  výpisem  komunikací  v  komunikačním  kanálu
zobrazeny panely jako v okně komunikačního kanálu v runtime modulech.

Sdílet nastavení sloupců s ostatními kontej nery

Určuje,  zda  má  být  nastavení  sloupců  výpisu  komunikací  v  komunikačním  kanálu
společné  pro  všechny  komponenty  Kontej ner,  které  mají  tento  parametr  aktivní.
Pokud  je  tento  parametr neaktivní,  bude  mít  komponenta  svoje  vlastní  nastavení
sloupců.  Jedná  se  o  nastavení,  které  lze  upravit  až  za  běhu  projektu  (nikoliv  ve
vývojovém prostředí).
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Vložený objekt – Tabulková sestava

Do kontejneru bude vložena tabulková sestava.

Možnosti

Typ vazby

Umožňuje  vybrat  vazbu  na  tabulkovou  sestavu,  která  bude  v runtime  režimu
zobrazena na ploše komponenty. Tabulkové sestavy  je třeba nejprve nadefinovat  ve
Správci  tabulkových  sestav.  Vazba  na  tabulkovou  sestavu  může  být  Statická,  tedy
přímá, nebo Dynamická, tedy nepřímá – název tabulkové sestavy je určen hodnotou
zvolené řetězcové proměnné.

Prohlížeč

Zobrazovat panel nástroj ů, stavový panel

Určuje,  zda  mají  být  společně  s  tabulkovou  sestavou  zobrazeny  panely  jako
v prohlížeči tabulkových sestav v runtime modulech.

Sdílet nastavení prohlížeče s ostatními kontej nery

Určuje,  zda  má  být  nastavení  prohlížeče  tabulkových  sestav  společné  pro  všechny
komponenty  Kontej ner, které mají  tento parametr aktivní.  Pokud  je  tento  parametr
neaktivní,  bude  mít  komponenta  svoje  vlastní  nastavení  prohlížeče.  Jedná  se  o
nastavení, které lze upravit až za běhu projektu (nikoliv ve vývojovém prostředí).

Vložený objekt – Uživatelská sestava

Do kontejneru bude vložena uživatelská sestava.

Možnosti

Typ vazby

Umožňuje  vybrat  vazbu  na  uživatelskou  sestavu,  která  bude  v runtime  režimu
zobrazena na ploše komponenty. Uživatelské sestavy je třeba nejprve nadefinovat  ve
Správci uživatelských sestav. Vazba na uživatelskou sestavu může být  Statická, tedy
přímá, nebo Dynamická, tedy nepřímá – název uživatelské sestavy je určen hodnotou
zvolené řetězcové proměnné.
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Prohlížeč

Zobrazovat panel nástroj ů, stavový panel

Určuje,  zda  mají  být  společně  s  uživatelskou  sestavou  zobrazeny  panely  jako
v prohlížeči uživatelských sestav v runtime modulech.

Sdílet nastavení prohlížeče s ostatními kontej nery

Určuje, zda má být  nastavení prohlížeče uživatelských sestav  společné  pro  všechny
komponenty  Kontej ner, které mají  tento parametr aktivní.  Pokud  je  tento  parametr
neaktivní,  bude  mít  komponenta  svoje  vlastní  nastavení  prohlížeče.  Jedná  se  o
nastavení, které lze upravit až za běhu projektu (nikoliv ve vývojovém prostředí).

7.2.11  Rozbalovací nabídka

Komponenta umožňuje změnu hodnoty proměnné na základě výběru položky ze seznamu. Do
proměnné může být přiřazeno číslo nebo text položky.

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické

Zabezpečení

Funkce

Vazba na proměnnou

Definuje vazbu na proměnnou, jejíž  hodnota má být  indikována a ovládána pomocí
Rozbalovací nabídky.

Typ

Umožňuje vybrat typ vazby na proměnnou, která má být  navázána. Pokud je vybrán
typ  Číselná,  bude  proměnné  při  výběru  položky  přiřazeno  číslo  definované
parametrem  Hodnota.  Pokud  je  vybrán  typ  Textová,  bude  proměnné  typu  String
přiřazen text definovaný parametrem Text.
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Seznam

Umožňuje vybrat typ seznamu položek zobrazovaných v nabídce. Pokud je vybrán typ
Statický, budou položky určené pevně definovaným seznamem. Pokud je vybrán typ
Dynamický, budou položky seznamu řízeny proměnnými typu pole.

Testovací hodnota

Definuje hodnotu proměnné pro zobrazení ve vývojovém prostředí.

Text

Definuje text  položky  zobrazovaný  v nabídce. Pokud je vybrán typ vazby  Textová,  je
definovaný text přímo zapsán do proměnné při výběru dané položky nabídky.

Hodnota

Definuje hodnotu dané položky  pro typ  vazby  Číselná.  V runtime  režimu  bude  text
definovaný  výše  vybrán,  pokud  bude  aktuální  hodnota  řídicí  proměnné  rovna  této
hodnotě  a  naopak  –  zvolením  dané  položky  bude  do  hlavní  proměnné  zapsána
odpovídající hodnota.

Dotaz před nastavením hodnoty

Umožňuje určit, zda po zvolení položky  bude ještě před zapsáním nové hodnoty  do
řídicí  proměnné  zobrazen  potvrzovací  dialog.  V potvrzovacím  dialogu  lze  nastavit
vlastní text.

Položky

Umožňuje dynamické řízení seznamu položek.

Texty

Definuje vazbu na textovou proměnnou typu pole, která určuje texty  položek. Pokud
je vybrán typ vazby Textová, je text vybrané položky přímo zapsán do proměnné.

Hodnoty

Definuje vazbu na celočíselnou proměnnou typu pole, která určuje hodnoty  položek
pro typ vazby Číselná. V runtime režimu bude podle indexu prvku v nabídce vybrána
položka,  pokud  bude  aktuální  hodnota  řídicí  proměnné  rovna  hodnotě  prvku
proměnné  a  naopak – zvolením dané  položky  bude  do  hlavní  proměnné  zapsána
odpovídající hodnota vybraného prvku pole.



176 Standardní

Reliance 4 – Vývojové prostředí

Počet

Definuje počet  položek zobrazovaných v nabídce. Hodnotu  je  možné  buď  definovat
staticky, nebo ji lze řídit dynamicky pomocí proměnné. Pokud je hodnota –1 (minus
jedna), budou zobrazeny všechny položky nabídky. V tomto případě je počet  položek
nabídky roven počtu prvků proměnné typu pole definující Texty  nebo Hodnoty. Pokud
mají tato pole rozdílný počet prvků, je počet položek nabídky roven menšímu z nich.

Statické

Potvrzovací tlačítko

Umožňuje  zobrazit  tlačítko  v pravé  části  komponenty,  které  je  dalším  stupněm
zabezpečení zápisu do řídicí 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  parametrem  Timeout  potvrzení,  není  nová  hodnota  akceptována  a
v rozbalovací nabídce bude znovu zobrazena položka odpovídající  původní hodnotě.
Šířka definuje rozměr Potvrzovacího tlačítka.

Nastavení hodnoty

Timeout nastavení (ms)

Definuje  délku  intervalu,  po  který  není  komponenta  aktualizovaná  podle  hodnoty
hlavní proměnné. Hodnota timeoutu nastavení závisí na rychlosti zápisu proměnné do
stanice.  Pokud  je  hodnota  timeoutu  nastavení  příliš  krátká,  může  se  stát,  že  se
v komponentě  ihned  po  provedení  změny  ještě  na  krátký  čas  zobrazí  původní
hodnota.

Počet zobrazených prvků

Definuje maximální počet prvků zobrazených při výběru z nabídky  – pokud nabídka
obsahuje více položek, než je zde určeno, je zobrazen posuvník.

Text

Umožňuje  vybrat  písmo  pro  rozbalovací  nabídku  pomocí  standardního  dialogu  pro
výběr písma.

Pozadí

Umožňuje definovat barvu pozadí rozbalovací nabídky  pomocí standardního dialogu
pro výběr barvy.
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7.2.12  Zatržítko

Komponenta slouží ke snadnému nastavení hodnot proměnných typu Bool.

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické

Zabezpečení

Funkce, skripty, akce, menu

Zabezpečit

Umožňuje zabezpečit interakci uživatele a komponenty pomocí přístupových práv. Při
aktivaci  funkce  je  komponenta  přístupná  pouze  pro  uživatele  s dostatečným
oprávněním.  Ikona  klíče  vyvolá  dialog  Vybrat  přístupová  práva,  který  umožňuje
definovat  přístupová  práva  vyžadovaná  pro  přístup  ke  komponentě.  Uživatel  musí
disponovat minimálně jedním právem vybraným pomocí seznamu.

Dotaz před nastavením hodnoty

Dotaz do stavu 0

Umožňuje  zobrazit  potvrzovací  dialogové  okno  s definovaným  textem  pro  rušení
označení zatržítka.

Dotaz do stavu 1

Umožňuje zobrazit potvrzovací dialogové okno s definovaným textem pro označování
zatržítka.
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Funkce

Vazba na proměnnou

Definuje  proměnnou,  na  kterou  je  komponenta  navázána  (hlavní  proměnná).  Pro
výběr  proměnné  je  použit  standardní  dialog  pro  výběr  objektu.  Komponenta
umožňuje změnu hodnoty proměnné. Při změně proměnné se rovněž změní hodnota
zobrazovaná komponentou.

Testovací hodnota

Definuje hodnotu, která bude zobrazena ve vývojovém prostředí Reliance Design.

Nastavení hodnoty

Timeout nastavení (ms)

Definuje  délku  intervalu,  po  který  není  komponenta  aktualizovaná  podle  hodnoty
hlavní proměnné. Hodnota timeoutu nastavení závisí na rychlosti zápisu proměnné do
stanice.  Pokud  je  hodnota  timeoutu  nastavení  příliš  krátká,  může  se  stát,  že  se
v komponentě  ihned  po  provedení  změny  ještě  na  krátký  čas  zobrazí  původní
hodnota.

Statické

Text

Definuje text zobrazovaný komponentou Zatržítko.

Text

Zalamovat

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

Font

Umožňuje vybrat písmo pomocí standardního dialogu pro výběr písma.

Zarovnání

Definuje umístění textu buď na pravou, nebo na levou stranu zatržítka.
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Pozadí

Umožňuje definovat barvu pozadí pomocí standardního dialogu pro výběr barvy.

7.2.13  Lokální menu

Komponenta slouží k definici lokálního menu pro ostatní komponenty. Jedná se o nevizuální
komponentu,  která  není  v runtimu  zobrazena.  Komponentu  je  nutné  napojit  na  vizuální
komponentu  (např.  Displej ).  V  runtimu  dojde  k zobrazení  lokálního  menu  po  kliknutí  na
plochu  vizuální  komponenty  definovaným  tlačítkem  myši.  Strukturu  lokálního  menu  tvoří
položky, které mohou sloužit pro spuštění skriptů, akcí nebo k nastavení hodnot proměnných.

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické

Funkce

V  levé  části  záložky  je  seznam  položek  Lokálního  menu,  který  je  možné  rozšiřovat  a
upravovat pomocí standardních příkazů panelu nástrojů.

Typ položky

Umožňuje  vybrat,  zda  má  položka  reprezentovat  Text,  nebo  Oddělovač.  V runtime
režimu je po zvolení položky typu Text provedena definovaná akce a lokální menu je
uzavřeno; položka Oddělovač slouží pro vykreslení linky oddělující ostatní položky.

Text

Definuje text dané položky.

Dynamické

Definuje vazby na proměnné, které v runtime režimu umožňují  ovládat  Viditelnost  a
přístupnost položky lokálního menu (Povolení)  – položka je viditelná, resp. přístupná
tehdy, pokud má číselná proměnná hodnotu různou od nuly  (po aktivaci parametru
Negace tehdy, pokud je hodnota proměnné rovna nule).

Funkce

Definuje operace, které mají být provedeny při výběru dané položky Lokálního menu.
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Skript

Umožňuje  vybrat  skript,  který  má  být  spuštěn  při  výběru  dané  položky.  Skripty  je
možné definovat pomocí Správce skriptů.

Proměnná

Definuje vazbu na proměnnou, jejíž hodnota má být nastavena. Je vyvolán dialog pro
změnu hodnoty proměnné.

Akce

Definuje akci, která má být provedena po výběru dané položky Lokálního menu. Akce
je možné definovat pomocí Správce akcí.

7.2.14  Indikátor průběhu

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

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické

Skripty/Akce

Zabezpečení

Menu

Zobrazit lokální menu při kliknutí

Určuje, zda má být při kliknutí myší zobrazena vybraná komponenta Lokální menu.
Tato možnost  je k dispozici  pro  vizualizační  okna  a  většinu  komponent.  Je  možné
vybrat  komponentu  Lokální  menu  vloženou  v libovolném  okně.  Pokud  je  vložena
v jiném okně, je nutné zajistit, aby toto okno bylo načteno v paměti runtime modulu
(v tomto případě je doporučeno vypnout  volbu Dynamické načítání). Lokální menu
může být přiřazeno k levému, prostřednímu  i pravému  (což je nejběžnější)  tlačítku
myši.
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Zobrazit standardní lokální menu

Umožňuje zakázat  zobrazení  standardního  lokálního  menu  komponenty.  Pokud  je
kliknutí pravého tlačítka přiřazeno vlastní lokální menu, je standardní lokální menu
potlačeno automaticky.

Funkce

Vazba na proměnnou

Definuje vazbu na proměnnou, jejíž hodnota je indikována. Testovací hodnota slouží
pro zobrazení náhledu ve vývojovém prostředí.

Rozsah

Umožňuje nastavit minimální a maximální hodnotu zobrazovanou pomocí Indikátoru
průběhu (určuje rozsah indikačního pruhu). Rozsah indikačního pruhu je možné řídit
i dynamicky pomocí proměnné.

Meze

Umožňuje změnu barvy  indikačního pruhu v závislosti na  hodnotě  řídicí  proměnné.
Mohou  být  použity  meze  definované  pro  danou  proměnnou,  nebo  mohou  být
definovány meze ručně pro konkrétní indikátor.

Statické

Orientace

Definuje  způsob  vykreslování  indikačního  pruhu  –  Vodorovný  (zleva  na  pravou
stranu), nebo Svislý (zdola nahoru).

Dělený

Umožňuje rozdělení indikačního pruhu na zvolený Počet dílků, oddělených mezerami
se zadanou šířkou. Pokud volba není aktivní, je zobrazen nepřerušený indikační pruh.

Styl

Jednobarevný

Celý  indikační  pruh  je  vykreslován  jednou  barvou,  závislou  na  aktuální  hodnotě
proměnné a nastavení barev pro hodnotu uvnitř a vně mezí definovaných na záložce
Funkce.
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Vícebarevný

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

Hodnota

Umožňuje  definovat  barvu  indikačního  pruhu,  pokud  je  hodnota  řídicí  proměnné
uvnitř stanovených mezí – normální stav.

Rám

Umožňuje  zobrazit  rám  kolem  komponenty  a  nastavení  parametrů  orámování.
Parametry  definují  Šířku,  Barvu,  Černé  orámování  a  Styl  vněj šího/ vnitřního  rámu.
Podrobnosti viz komponenta Rám.

Pozadí

Umožňuje definovat barvu pozadí komponenty. Barva je zobrazována v místech, kde
právě  není  zobrazen  indikační  pruh  (také  na  přerušených  místech,  pokud  je
aktivována volba Dělený).

7.2.15  Radiová tlačítka

Komponenta je určená pro indikaci a výběr jedné 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.  Ve  druhém
případě je při změně stavu  komponenty  v runtime  režimu  do  proměnné  zvoleného  tlačítka
zapsána logická 1 a do proměnných ostatních tlačítek logická 0.

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické

Menu

Skripty/Akce

Zabezpečení
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Funkce

Levá  část  panelu  obsahuje  seznam  radiových  tlačítek  zobrazovaných  komponentou.
Seznam  je  možné  rozšiřovat  a  upravovat  pomocí  příkazů  z panelu  nástrojů  nebo
z lokálního menu.

Vazba na proměnnou

Vazba na hlavní proměnnou, kterou je ovládán stav komponenty  a jejíž  hodnotu lze
pomocí radiových tlačítek nastavit. Testovací hodnota slouží pro zobrazení náhledu ve
vývojovém  prostředí.  Pokud  je  volba  Hlavní  neaktivní,  je  u jednotlivých  tlačítek
očekávána vazba na proměnnou typu Bool.

Text

Umožňuje definovat text zobrazovaný vedle daného radiového tlačítka.

Hodnota

Umožňuje vybranému radiovému tlačítku přiřadit číselnou hodnotu. V runtime režimu
bude dané tlačítko označeno, pokud bude aktuální hodnota hlavní proměnné rovna
přiřazenému  číslu.  Naopak  při  kliknutí  na  dané  radiové  tlačítko  bude  do  hlavní
proměnné přiřazeno definované číslo. 

Pokud  není  hlavní  proměnná  definována,  je  možné  každému  tlačítku  v seznamu
přiřadit  proměnou  typu  Bool.  Pokud  bude  hodnota  přiřazené  proměnné  logická 1,
bude  dané  tlačítko  aktivní.  Naopak  kliknutím  na  dané  tlačítko  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

Náhled

Horní  část  záložky  obsahuje  náhled,  který  ukazuje,  jak  bude  vypadat  označené  a
neoznačené radiové tlačítko.

Text

Umožňuje  definovat  písmo  (pro  označená  i  neoznačená  tlačítka)  a  jeho  Barvu  pro
normální (neoznačená) tlačítka. Pro označené (zvolené)  tlačítko  je  možné  definovat
odlišnou barvu písma – ostatní atributy písma jsou stejné.
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Pozadí

Umožňuje  definovat  Barvu  pozadí  radiového  tlačítka,  nebo  pozadí  zobrazovat  jako
Průhledné.

Rám

Umožňuje  zobrazit  rám  kolem  skupiny  radiových  tlačítek  a  nastavení  parametrů
orámování.  Parametry  definují  Šířku,  Barvu,  Černé  orámování  a  Styl  vněj šího/
vnitřního rámu. Podrobnosti viz komponenta Rám.

7.2.16  Posuvník

Komponenta umožňuje výběr číselné hodnoty v zadaném rozsahu. Tuto hodnotu lze zapsat do
navázané  proměnné.  Používá  se  většinou  s jinými  komponentami,  které  zobrazují  různé
seznamy (Tabulka, Strom).

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické

Zabezpečení

Funkce, skripty, akce, menu

Zabezpečit

Umožňuje zabezpečit interakci uživatele a komponenty pomocí přístupových práv. Při
aktivaci  funkce  je  komponenta  přístupná  pouze  pro  uživatele  s dostatečným
oprávněním.  Ikona  klíče  vyvolá  dialog  Vybrat  přístupová  práva,  který  umožňuje
definovat  přístupová  práva  vyžadovaná  pro  přístup  ke  komponentě.  Uživatel  musí
disponovat minimálně jedním právem vybraným pomocí seznamu.

Dotaz před nastavením hodnoty

Definuje otázku položenou před zapsáním pozice posuvníku do proměnné.
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Funkce

Vazba na proměnnou

Definuje vazbu na proměnnou, kterou je řízen stav komponenty  a jejíž  hodnotu lze
pomocí  posuvníku  nastavit.  Testovací  hodnota  slouží  pro  zobrazení  náhledu  ve
vývojovém prostředí.

Rozsah

Umožňuje  nastavit  minimální  a  maximální  hodnotu  zobrazovanou  pomocí
komponenty  Posuvník  (určuje rozsah  posuvníku).  Rozsah  posuvníku  je  možné  řídit
i dynamicky  pomocí  proměnné.  Standardně  je  menší  hodnota  zobrazována  nalevo
nebo dole. Pokud je aktivní volba Obrácený  rozsah, je menší hodnota napravo nebo
nahoře.

Nastavení hodnoty

Při posunu myší

Hodnota pozice posuvníku je zapisována do proměnné ihned po změně pozice táhla.

Při ukončení posunu myší

Hodnota je zapsána do proměnné až po ukončení tažení táhla.

Timeout nastavení (ms)

Definuje  délku  intervalu,  po  který  není  komponenta  aktualizovaná  podle  hodnoty
hlavní proměnné. Hodnota timeoutu nastavení závisí na rychlosti zápisu proměnné do
stanice.  Pokud  je  hodnota  timeoutu  nastavení  příliš  krátká,  může  se  stát,  že  se
v komponentě  ihned  po  provedení  změny  ještě  na  krátký  čas  zobrazí  původní
hodnota.

Statické

Orientace

Definuje způsob vykreslení posuvníku ve Vodorovném, nebo ve Svislém směru.

Táhlo

Umožňuje nastavit Velikost táhla posuvníku.
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Zobrazit hodnotu při změně

Při aktivaci parametru  se  bude  při  pohybu  táhlem zobrazovat  bublinová  nápověda
s aktuální nastavenou hodnotou.

Pozadí

Umožňuje nastavení barvy pozadí posuvníku pomocí standardního dialogu pro výběr
barvy.

Zobrazení stupnice

Určuje, zda se má vedle posuvníku zobrazovat stupnice, a umožňuje určit její pozici.

Krok

Definuje  krok stupnice.  Stupnice  bude  zobrazovat  každou  n-tou  hodnotu  rozsahu
komponenty.

7.2.17  Zadávací pole

Komponenta slouží pro zobrazení a editaci aktuální hodnoty  proměnné. Editace hodnoty  je
možná  přímo  z vizualizačního  okna.  Pomocí  klávesy  Enter  je  možné  provést  zápis  nové
hodnoty do proměnné.

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické

Zabezpečení

Funkce, skripty, akce, menu

Zabezpečit

Umožňuje zabezpečit interakci uživatele a komponenty pomocí přístupových práv. Při
aktivaci  funkce  je  komponenta  přístupná  pouze  pro  uživatele  s dostatečným
oprávněním.  Ikona  klíče  vyvolá  dialog  Vybrat  přístupová  práva,  který  umožňuje
definovat  přístupová  práva  vyžadovaná  pro  přístup  ke  komponentě.  Uživatel  musí
disponovat minimálně jedním právem vybraným pomocí seznamu.
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Zadávání hodnoty

Nepovolit překročení

Aktivuje  kontrolu  zadávané  hodnoty  a  nedovolí  zapsat  hodnotu  proměnné  mimo
stanovené meze Min  a Max  (je zobrazeno upozornění "Hodnota  leží  mimo povolený
rozsah.").

Vyžadovat potvrzení

Umožňuje určit, zda  bude  ještě  před  zapsáním nové  hodnoty  do  hlavní  proměnné
zobrazen potvrzovací dialog.

Upozornit při překročení

Aktivuje  kontrolu  zadávané  hodnoty.  Při  nastavení  hodnoty  proměnné  mimo
stanovené  meze  bude  před  zapsáním  nové  hodnoty  hlavní  proměnné  zobrazeno
dialogové  okno  s upozorněním.  Je  možné  definovat  vlastní  otázku  v položce  Dotaz
(pokud text "Zadaná hodnota  j e menší/ větší  než  xxx.  Opravdu chcete nastavit  tuto
hodnotu?" nevyhovuje).

Funkce

Vazba na proměnnou

Definuje  proměnnou,  na  kterou  je  komponenta  navázána  (hlavní  proměnná).  Pro
výběr  proměnné  je  použit  standardní  dialog  pro  výběr  objektu.  Komponenta
umožňuje změnu hodnoty proměnné. Při změně proměnné se rovněž změní hodnota
zobrazovaná komponentou.

Testovací hodnota

Definuje hodnotu, která bude zobrazena ve vývojovém prostředí Reliance Design.

Nastavení hodnoty

Timeout nastavení (ms)

Definuje  délku  intervalu,  po  který  není  komponenta  aktualizovaná  podle  hodnoty
hlavní proměnné. Hodnota timeoutu nastavení závisí na rychlosti zápisu proměnné do
stanice.  Pokud  je  hodnota  timeoutu  nastavení  příliš  krátká,  může  se  stát,  že  se
v komponentě  ihned  po  provedení  změny  ještě  na  krátký  čas  zobrazí  původní
hodnota.
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Při změně fokusu po editaci

Aktivací  položky  dojde  k zapsání  hodnoty  do  proměnné,  pokud  komponenta  ztratí
fokus.

Statické

Vstupní řádek

Zarovnání

Definuje, na kterou stranu se má zarovnávat text v zadávacím poli. 

Text

Umožňuje definovat písmo používané v zadávacím poli pomocí standardního dialogu
pro výběr písma a jeho parametrů.

Pozadí

Umožňuje  změnit  barvu  pozadí  zadávacího  pole  pomocí  standardního  dialogu  pro
výběr barvy.

Editace

Změna vzhledu

Umožňuje  nastavit  změnu  barvy  písma  a  pozadí  při  editaci  zadávacího  pole
uživatelem. Rozbalovací nabídka Změna vzhledu zpřístupňuje položky Text  a Pozadí,
pomocí kterých je možné za běhu nastavit požadované barvy.

Znak hesla

Zadávací pole může sloužit  i k zadávání hesel uživatelů, kdy  je nutné, aby  se právě
psaný  text  nezobrazoval na monitoru. Položka definuje zástupný  znak,  který  se  má
zobrazovat.  Pokud  není  nastaven  žádný  znak  hesla,  je  text  zobrazován  běžným
způsobem.

Styl okraje

Definuje styl okraje vstupního řádku.

Štítek

Zobrazit štítek

Definuje, zda se má zobrazovat štítek (popisek) zadávacího pole. 
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Poloha

Definuje umístění štítku u zadávacího pole. Štítek může být  umístěn Vlevo, Vpravo,
Nad nebo Pod editačním polem.

Odsazení

Definuje horizontální posun textu štítku od editačního pole.

Zarovnání

Definuje, na kterou stranu se má zarovnávat text ve štítku. Zarovnání textu je závislé
na poloze štítku. Je-li štítek umístěn Vpravo nebo Vlevo od zadávacího pole, zarovnání
nebude fungovat.

Text

Umožňuje definovat písmo textu štítku pomocí standardního dialogu pro výběr písma
a jeho parametrů.

Pozadí

Umožňuje  definovat  barvu  pozadí  štítku  pomocí  standardního  dialogu  pro  výběr
barvy.

7.2.18  Zápisník

Komponenta slouží k zobrazení a editaci víceřádkových  textových  údajů.  Textový  dokument
komponenty  může  být  uložen  v souboru  nebo  proměnné  typu  String.  Následující  příkazy
komponenty umožňují pracovat s obsahem textového dokumentu: Smazat obsah, Uložit, Tisk,
 Importovat  obsah,  Exportovat  obsah.  Příkaz  Nastavení  vzhledu  stránky  slouží  k úpravě
parametrů stránky.

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické

Zabezpečení
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Funkce

Data – Uložení – Interní

Textový  dokument  je  ukládán  do  rdt  souboru  v adresáři
<Project>\Settings\Components. 

Editovat dokument

Otevře dialogové okno, které umožňuje editovat obsah textového dokumentu. Změny
provedené v tomto editoru se na disk uloží až v momentě uložení okna projektu.

Data – Uložení – Vybraný soubor

Textový dokument je ukládán do textového souboru.

Vazba na soubor

Definuje soubor pro ukládání obsahu textového dokumentu.

Název souboru

Definuje proměnnou typu String, která obsahuje název  souboru,  do  kterého  se  má
obsah textového dokumentu ukládat. Název souboru je tak možné změnit  v runtime
režimu.

Sledovat změny v souboru

Pokud  je  volba  aktivní,  je  sledována  změna  obsahu  souboru  na  disku.  Není-li
komponenta právě editována, je při změně automaticky aktualizován obsah textového
dokumentu.

Data – Uložení – Hlavní proměnná

Textový dokument je ukládán do proměnné typu String.

Vazba na proměnnou

Definuje proměnnou typu String,  do  které  je  ukládán  textový  dokument.  Testovací
hodnota slouží pro zobrazení náhledu ve vývojovém prostředí.
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Nastavení hodnoty

Timeout nastavení (ms)

Definuje  délku  intervalu,  po  který  není  komponenta  aktualizovaná  podle  hodnoty
hlavní proměnné. Hodnota timeoutu nastavení závisí na rychlosti zápisu proměnné do
stanice.  Pokud  je  hodnota  timeoutu  nastavení  příliš  krátká,  může  se  stát,  že  se
v komponentě  ihned  po  provedení  změny  ještě  na  krátký  čas  zobrazí  původní
hodnota.

Při změně fokusu po editaci

Aktivací  položky  dojde  k uložení  textového  dokumentu,  pokud  komponenta  ztratí
fokus.

Při změně dat nastavovat značku kurzoru za poslední znak

Nastaví kurzor za poslední znak při změně obsahu dokumentu.

Statické

Zarovnání

Definuje, na kterou stranu se má zarovnávat text zobrazovaný v zápisníku.

Text

Umožňuje definovat font a barvu textu komponenty. Příkaz otevře standardní dialog
pro  výběr písma  a  jeho  parametrů.  Kliknutím na  barevný  čtverec  je  možné  přímo
měnit barvu textu pomocí dialogu pro výběr barvy.

Zalamovat

Pokud je volba aktivní, bude text zalamován podle šířky komponenty.

Pozadí

Umožňuje definovat  barvu pozadí komponenty. Příkaz  otevře  standardní  dialog  pro
výběr barvy, ve kterém je možné nastavit požadovanou barvu.

Editace

Volby  definují,  jakým způsobem  má  být  komponenta  zvýrazněna,  pokud  je  právě
editována.
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Změna vzhledu

Umožňuje  nastavit  změnu  barvy  písma  a  pozadí  při  editaci  textového  dokumentu
uživatelem. Rozbalovací nabídka Změna vzhledu zpřístupňuje položky Text  a Pozadí,
pomocí kterých je možné nastavit požadované barvy.

Posuvníky

Určuje,  zda  se  má  v komponentě  zobrazovat  vodorovný  a/nebo  svislý  posuvník.
Posuvníky  mají  smysl v případě, že je  napsaný  text  příliš  dlouhý  a  komponenta  jej
nemůže při aktuální velikosti kompletně zobrazit.

Styl okraje

Definuje styl okraje komponenty.

Vzhled

Zobrazit panel nástroj ů

Definuje, zda se má zobrazovat panel nástrojů komponenty.

Zobrazit lokální menu

Definuje, zda se má při stisku pravého tlačítka myši na  ploše  komponenty  zobrazit
lokální menu.

Příkazy

Umožňuje vybrat  příkazy, které mají  být  zobrazovány  v panelu nástrojů a v lokálním
menu komponenty.

Příkaz Popis Klávesová zkratka

Smazat obsah smazání obsah dokumentu Ctrl+N

Uložit uložení změn v dokumentu Ctrl+S

Nastavení
vzhledu stránky

nastavení parametrů stránky (velikost papíru, orientace, okraje...)

Tisk tisk obsahu dokumentu

Importovat
obsah

importování obsahu dokumentu do komponenty  z vybraného  textového
souboru

Exportovat
obsah

exportování obsahu dokumentu z komponenty  do  vybraného  textového
souboru
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7.3  Další

Stupnice

Ukazatel

Hodiny

Internet Explorer

Multimediální přehrávač

ActiveX kontejner

Plovoucí diagram

Plovoucí graf

Plněný obrázek

Tabulka

Strom

Kruhový indikátor

7.3.1  Stupnice

Statická komponenta reprezentující vodorovnou nebo svislou stupnici. Komponenta se skládá
z hlavní  osy,  dílků  (dělicích  čar)  a  číselných  popisků.  Používá  se  např.  v kombinaci
s komponentou Indikátor průběhu, která může zobrazovat hladinu kapaliny v nádrži.

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické

Menu

Skripty/Akce

Zabezpečení
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Funkce

Rozsah

Určuje  rozsah  stupnice  (maximální  a  minimální  zobrazená  hodnota)  a  Počet
desetinných míst použitých při zobrazení popisků.

Statické

Text

Určuje písmo použité pro popisky stupnice a jejich Odsazení od konců Velkých dílků
stupnice (v pixelech).

Orientace

Určuje směr dílků od hlavní osy.

Základny

Definuje  místo,  kde  bude  začínat  vykreslování  hodnot  stupnice  (koresponduje  s
minimem rozsahu).

Pozadí

Určuje Barvu pozadí komponenty. Pozadí může být bez výplně – Průhledné.

Zobrazit dílky

Určuje,  které  dílky  stupnice  se  mají  zobrazovat.  Mohou  být  zobrazovány  jen  Velké
dílky, Velké a  střední  nebo Velké,  střední  a  malé.  Při  volbě  položky  Žádné  nebude
stupnice zobrazena vůbec.

Hlavní osa, Velké dílky, Střední dílky, Malé dílky

Parametry  pro  zobrazení  hlavní  osy,  dílků  a  popisků  stupnice.  U hlavní  osy  lze
aktivovat její zobrazení a nastavit Barvu a Tloušťku, u dílků lze nastavit  Počet dílků,
Délku a Tloušťku dělicí čárky a Barvu dělicích čárek. Rovněž lze definovat, zda se mají
Zobrazit popisky.

7.3.2  Ukazatel

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

Základní

Zarovnání

Dynamické

Skripty/Akce

Zabezpečení

Menu

Zobrazit lokální menu při kliknutí

Určuje, zda má být při kliknutí myší zobrazena vybraná komponenta Lokální menu.
Tato možnost  je k dispozici  pro  vizualizační  okna  a  většinu  komponent.  Je  možné
vybrat  komponentu  Lokální  menu  vloženou  v libovolném  okně.  Pokud  je  vložena
v jiném okně, je nutné zajistit, aby toto okno bylo načteno v paměti runtime modulu
(v tomto případě je doporučeno vypnout  volbu Dynamické načítání). Lokální menu
může být přiřazeno k levému, prostřednímu  i pravému  (což je nejběžnější)  tlačítku
myši.

Zobrazit standardní lokální menu

Umožňuje zakázat  zobrazení  standardního  lokálního  menu  komponenty.  Pokud  je
kliknutí pravého tlačítka přiřazeno vlastní lokální menu, je standardní lokální menu
potlačeno automaticky.

Funkce

Vazba na proměnnou

Určuje proměnnou, jejíž hodnota je indikována polohou ručičky  ukazatele. Testovací
hodnota slouží pro zobrazení ve vývojovém prostředí.

Rozsah

Určuje rozsah stupnice ukazatele (maximální  a minimální  zobrazená hodnota). Je-li
zvoleno dynamické minimum či maximum, je rozsah stupnice určen hodnotou dané
proměnné.
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Ostatní

Pracovní úhel

Určuje Úhel  rozevření stupnice ve stupních. Minimální úhel je 5 stupňů, maximální
360 stupňů. Pro větší úhly rozevření je třeba nastavit Orientaci osy ukazatele na Střed
nebo přizpůsobit Posun na záložce Statické > Ručička, aby došlo k zobrazení celého
ukazatele.

Statické

Ručička

Osa

Osa  je  otáčivá  hřídel,  na  které  je  umístěna  ručička  ukazatele  (např.  u kruhového
ukazatele je osa ve středu).

Zobrazit

Určuje, zda má být osa viditelná, a definuje její Velikost (průměr) a Barvu.

Orientace

Určuje  umístění  ukazatele  (Dole,  Nahoře,  Vlevo,  Vpravo  nebo  Střed).  Pokud  je
ukazatel umístěn nahoře nebo ve středu, je zobrazen jako horní kruhová výseč. Pokud
je  třeba  zobrazit  ukazatel  v jiných  částech  kruhu,  je  možné  použít  orientaci  dole,
vpravo nebo vlevo.

Posun

Definuje posun ukazatele od kraje komponenty (netýká se volby Střed).

Zakončení

Určuje  Styl  zakončení  ručičky.  Ručička  může  být  bez  zakončení  (Žádné)  nebo
zakončena Šipkou či Plnou šipkou. Šipce lze nadefinovat Barvu, Velikost a Ostrost.

Čára

Určuje Šířku a Barvu ručičky ukazatele.

Pozadí

Pozadí

Určuje Barvu pozadí komponenty. Pozadí může být bez výplně – Průhledné.

Rám

Podrobnosti viz komponenta Rám.
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Stupnice

Zobrazit stupnici

Určuje viditelnost stupnice ukazatele.

Dělení

Určuje  Počet  malých  dílků,  Počet  velkých  dílků  a  Barvu  zobrazovaných  dílků
stupnice.

Zobrazit čísla

Určuje, zda se číselné popisky mají zobrazovat Uvnitř, nebo Vně stupnice.

Ciferník

Určuje, zda se má zobrazovat Pozadí a Okraj  ciferníku, a definuje jeho Barvy a Šířku.

Meze

Určuje viditelnost  a Barvy  mezí – Horní a  Dolní  varovné  a  Horní  a  Dolní  kritické.
Meze  se  zobrazují  v oblasti  stupnice  ukazatele.  Hodnoty  mezí  odpovídají  mezím
proměnné.

7.3.3  Hodiny

Komponenta pro zobrazení analogových hodin. Může zobrazovat systémový čas nebo hodnotu
proměnné typu DateTime (v takovém případě je možné povolit změnu hodnoty proměnné).

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické

Menu

Skripty/Akce
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Zabezpečení

Funkce, skripty, akce, menu

Zabezpečit

Umožňuje zabezpečit interakci uživatele a komponenty pomocí přístupových práv. Při
aktivaci  funkce  je  komponenta  přístupná  pouze  pro  uživatele  s dostatečným
oprávněním.  Ikona  klíče  vyvolá  dialog  Vybrat  přístupová  práva,  který  umožňuje
definovat  přístupová  práva  vyžadovaná  pro  přístup  ke  komponentě.  Uživatel  musí
disponovat minimálně jedním právem vybraným pomocí seznamu.

Povolit zadávání hodnoty

Aktivuje při kliknutí na hodiny  okno, kde je možné zadat  požadovaný  čas. Příkaz je
v runtime režimu aktivní pouze tehdy, pokud jsou hodiny řízeny proměnnou.

Funkce

Vazba na proměnnou

Určuje proměnnou typu DateTime nebo DoubleFloat, jejíž hodnota má být zobrazena.
Pokud není žádná proměnná přiřazena, je zobrazován aktuální systémový čas.

Statické

Ručičky

Hodiny

Určuje Šířku, Délku a Barvu hodinové ručičky.

Minuty

Určuje Šířku, Délku a Barvu minutové ručičky.

Sekundy

Určuje, zda se má zobrazovat sekundová ručička, a definuje její Šířku, Délku a Barvu.

Značky

Hodiny

Určuje Velikost, Délku, Tvar a Barvu hodinových značek na stupnici. 

Pouze 4 značky

Určuje, zda mají být zobrazeny pouze 4 značky (3, 6, 9, 12 hodin).
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Čísla

Určuje, zda mají  být  zobrazena čísla  u každé  hodinové  značky.  Offset  určuje  pozici
čísla směrem do středu.

Minuty

Určuje  nastavení  značek  minutové  stupnice.  Význam  parametrů  je  shodný
s nastavením značek pro hodiny.

Vzhled

Ciferník

Určuje Barvu pozadí ciferníku. Pozadí může být bez výplně – Průhledný.

Pozadí

Určuje Barvu pozadí komponenty. Pozadí může být bez výplně – Průhledné.

Okraj

Určuje vzhled okraje ciferníku.

7.3.4  Internet Explorer

Komponenta umožňující vložit do vizualizačního okna webový prohlížeč (Internet Explorer) 

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické

Zabezpečení

Funkce

Vazba na proměnnou

Určuje  adresu  obsahu  zobrazovaného  webovým  prohlížečem.  Adresa  může  být
definována dynamicky pomocí proměnné typu String  nebo staticky (přímým zadáním
adresy).
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Hlavní

Proměnná  typu  String,  která  obsahuje  adresu  zobrazovaného  obsahu.  Může  jít
o internetovou  adresu  (https://www.reliance-scada.com),  ale  i cestu  k lokálnímu
souboru  (file:///C:/Reliance/Dokumentace/DataExchange_CSY.
pdf).

URL

Adresa obsahu zobrazovaného webovým prohlížečem.

7.3.5  Multimediální přehrávač

Komponenta umožňující vložit do vizualizačního okna přehrávač multimediálních souborů.

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické

Zabezpečení

Funkce

Vazba na proměnnou

Řídit přehrávání

Proměnná, která spustí  přehrávání souboru. Přehrávač se spustí  při změně hodnoty
proměnné na nenulovou (záznam se přehraje také při načtení okna, pokud je hodnota
proměnné nenulová).

Soubor pro přehrání

Název souboru (avi, mpg atd.) nebo odkaz (např. http://www.server.com/stream.asf),
který má být přehráván.

Název souboru

Proměnná typu String, která obsahuje název souboru nebo odkaz.

https://www.reliance-scada.com
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Možnosti

Umožňuje  zvolit  typ  přehrávače  – Interní  přehrávač  (MCI),  Windows  Media  Player
nebo VLC Media Player.

Režim přehrávání

Určuje, zda bude soubor přehrán Cyklicky, nebo Pouze 1x.

Zobrazovat panel nástroj ů

Určuje, zda se má zobrazovat panel nástrojů přehrávače.

7.3.6  ActiveX kontejner

Komponenta  určená  pro  vkládání  ActiveX  prvků  do  vizualizačních  oken.  ActiveX  prvek  je
vizuální nebo nevizuální objekt  nainstalovaný  do Windows. Zajišťuje určitou funkcionalitu –
může jít o ovládací prvek nebo součást určenou pro komunikaci s nějakým zařízením.

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické

Zabezpečení

Funkce

ActiveX prvek

Identifikátor (tzv. ProgId) ActiveX prvku. Umožňuje vybrat  ze seznamu ActiveX prvků
nainstalovaných ve Windows.

Ukládání vlastností ActiveX prvku

Některé  ActiveX  prvky  umožňují  ukládat  a  načítat  svoji  konfiguraci  ve  vlastním
formátu.  V takovém  případě  je  možné  použít  nastavení  Vlastnosti  ukládá  ActiveX
prvek.  V opačném  případě  (Vlastnosti  ukládá  komponenta)  se  uloží  všechny
zveřejněné vlastnosti ActiveX prvku podobným způsobem jako u ostatních komponent
systému Reliance.
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Vlastnosti

Dialogové  okno  umožňující  konfiguraci  Vlastností  a  Událostí  ActiveX  prvku.  Každou
vlastnost  (parametr)  ActiveX prvku je možné nastavit  staticky  (ručně, při návrhu) nebo  ji
navázat na hodnotu proměnné ve vizualizaci. Obsluhu události vyvolané ActiveX prvkem je
možné provádět  pomocí skriptů (navázat  skript  na událost). Při vyvolání události ActiveX
prvku se spustí navázaný skript.

V hlavní nabídce okna (menu Soubor) jsou k dispozici standardní příkazy  pro konfiguraci
ActiveX prvků.

Editor vlastností

Zobrazí dialogové okno pro nastavení vybraných vlastností ActiveX prvku (tzv. Property
Pages).

O ActiveX prvku

Zobrazí dialogové okno s informacemi o ActiveX prvku.

Pozn.: Ne každý ActiveX prvek tyto příkazy podporuje.

Vlastnosti

V  levé části je k dispozici seznam vlastností  (parametrů)  ActiveX  prvku.  V  pravé  části  je
možné pracovat s hodnotou Vlastnosti.

Syntaxe

Stručná nápověda k vlastnosti. Text nápovědy je součástí ActiveX prvku.

Hodnota

Umožňuje ruční zadání hodnoty. Typ ovládacího prvku pro zadání hodnoty  odpovídá
datovému typu vlastnosti.

Vazba na proměnnou

Umožňuje  navázat  vlastnost  na  proměnnou  ve  vizualizačním  projektu.  Hodnotu
vlastnosti  je  možné  přenášet  z/do  proměnné  j ednosměrně  nebo  obousměrně.  Pro
obousměrný přenos je možné definovat Prioritu přenosu.

Události

V levé části je k dispozici seznam událostí ActiveX prvku. V  pravé části je možné nastavit
spouštění skriptu při vyvolání Události.
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Syntaxe

Stručná nápověda k události. Text nápovědy je součástí ActiveX prvku.

Spustit skript

Skript, který má být spuštěn, pokud je událost ActiveX prvku vyvolána.

Náhled

Zobrazí ActiveX prvek v náhledovém okně.

7.3.7  Plovoucí diagram

Komponenta pro zobrazení obecného XY diagramu. Každý diagram je tvořen pomocí řad, které
jsou 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.

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické

Vazba na proměnnou

Viditelnost, Povolení, X, Y, Šířka, Výška, Úhel

Aktivací  položek  a  jejich  propojením  s proměnnou  je  možno  dynamicky  (za  běhu
vizualizace) měnit  základní parametry  komponenty  definované na záložce Základní.
Nastavené hodnoty mohou být buď relativní, nebo absolutní, v závislosti na nastavení
v dialogu Možnosti projektu.

Rozšířené

Aktualizace – Periodická

Určuje pevný Interval aktualizace dat plovoucího diagramu.
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Aktualizace – Řízená proměnnou

Definuje vazbu na proměnnou typu Bool, která při změně z logické 0 na logickou 1
provede aktualizaci dat.

 

Zabezpečení

Funkce, skripty, akce, menu

Zabezpečit

Umožňuje zabezpečit interakci uživatele a komponenty pomocí přístupových práv. Při
aktivaci  funkce  je  komponenta  přístupná  pouze  pro  uživatele  s dostatečným
oprávněním.  Ikona  klíče  vyvolá  dialog  Vybrat  přístupová  práva,  který  umožňuje
definovat  přístupová  práva  vyžadovaná  pro  přístup  ke  komponentě.  Uživatel  musí
disponovat minimálně jedním právem vybraným pomocí seznamu.

Povolit editaci parametrů grafu

Povoluje uživateli provádět úpravy grafického vzhledu komponenty v runtime režimu.
Pokud  jsou  úpravy  povoleny,  je  možné  vyvolat  dialog  Vlastnosti  grafu  příkazem  z
lokálního menu komponenty.

Zabezpečit

Umožňuje  omezit  právo  editace  parametrů  grafu  pouze  na  uživatele  s  daným
oprávněním.

Řady

Obsahuje  seznam  řad  diagramu  a  jejich  nastavení.  Zobrazované  řady  jsou  obsaženy
v seznamu na pravé straně záložky. Položky seznamu (řady diagramu) je možné přidávat,
odebírat nebo exportovat pomocí standardních příkazů umístěných v panelu nástrojů.

Parametry

Název

Označení řady, které bude použito v legendě.

Typ

Definuje  typ  řady  (diagramu)  použitý  k zobrazení  řady  (Čárový,  Sloupcový,
Horizontální sloupcový, Plošný, Bodový, Koláčový, Rychlý čárový).
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Barva

Umožňuje definovat barvu řady (diagramu).

Počet bodů

Definuje počet zobrazovaných bodů řady.

Zobrazit j ména bodů na ose X

Aktivuje zobrazení jmen bodů na vodorovné ose.

Řídit barvu bodů

Umožňuje nastavit bodům vlastní barvu na záložce Data.

Osa X

Vlastní osa

Umožňuje zobrazení vlastní vodorovné osy vybrané řady.

Viditelná osa

Určuje, zda se má osa skutečně zobrazovat, nebo zda se podle jejího nastavení má
jen řídit zobrazení diagramu.

Převrácená osa

Opačné pořadí hodnot na ose.

Min

Dolní mez rozsahu osy.

Max

Horní mez rozsahu osy.

Začátek

Počátek osy vzhledem k rozsahu v %.

Konec

Konec osy vzhledem k rozsahu v %.
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Pozice

Pozice osy vzhledem k rozsahu v %.

Osa Y

Vlastní osa

Umožňuje zobrazení vlastní svislé osy pro vybranou řadu.

Viditelná osa

Určuje, zda se má osa skutečně zobrazovat, nebo zda se podle jejího nastavení má
jen řídit zobrazení diagramu.

Převrácená osa

Opačné pořadí hodnot na ose.

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 %.

Data

Umožňuje  nadefinovat  seznam  bodů  ve  vybrané  řadě.  Body  je  možné  přidávat  a
odebírat  pomocí  standardních  příkazů  obsažených  v panelu  nástrojů.  Položka
v seznamu může reprezentovat i skupinu bodů (reprezentace pomocí pole hodnot).

Název

Definuje název bodu (může být zobrazen v popisku bodu).
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Hodnota X, Hodnota Y

Umožňuje  vybrat  způsob  definice  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).

Barva

Definuje  barvu,  jakou  bude  bod  zobrazen.  Na  záložce  Parametry  musí  být
aktivována volba Řídit barvu bodů.

Pozn.: 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 jednoho bodu, resp. pole se stejným počtem prvků pro
souřadnice X a Y.

Statické

Parametry

Kliknutím na  tlačítko  Upřesnit  je  vyvoláno  dialogové  okno,  kde  je  možné  provádět
úpravy  v grafickém  vzhledu  komponenty  grafu  (TeeChart).  Podrobnější  popis
nastavení vzhledu grafu je podán v kapitole Parametry grafu.

Náhled

Zobrazuje náhled plovoucího diagramu.

7.3.8  Plovoucí graf

Komponenta určená k zobrazení plovoucích grafů  (průběhů hodnot  proměnných) bez vazby
na datovou tabulku  (databázi). Plovoucí grafy  jsou definovány  ve Správci  plovoucích grafů.
Vzorkovaná data jsou udržována pouze v operační paměti (i když okno není načteno).

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické
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Zabezpečení

Funkce

Vazba na plovoucí graf

Umožňuje vybrat  vazbu na plovoucí graf, který  bude  v runtime  režimu  zobrazen  na
ploše komponenty. Plovoucí grafy je třeba nejprve nadefinovat ve Správci plovoucích
grafů.

Statické

Parametry

Kliknutím na  tlačítko  Upřesnit  je  vyvoláno  dialogové  okno,  kde  je  možné  provádět
úpravy  v grafickém  vzhledu  komponenty  grafu  (TeeChart).  Podrobnější  popis
nastavení vzhledu grafu je podán v kapitole Parametry grafu.

Používat parametry ze správce

Použití parametrů definovaných ve Správci plovoucích grafů. 

Záhlaví

Zobrazí název grafu (nebo alias, je-li definován) v záhlaví grafu.

Náhled

Zobrazuje náhled nastavení plovoucího grafu. Hodnoty  pro  náhled  jsou  generovány
náhodně.

7.3.9  Plněný obrázek

Komponenta  umožňuje  vytváření  indikátorů  obecného  tvaru  (např.  vizualizace  hladiny
kapaliny v nádobě). Pro správnou funkci komponenty je třeba mít k dispozici obrázek s oblastí
vymezenou barvou (Aktivní  plocha),  která  není  nikde  jinde  v obrázku  použita.  Tato  oblast
bude vyplněna Médiem v závislosti na hodnotě navázané proměnné.

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické
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Skripty/Akce

Menu

Zobrazit lokální menu při kliknutí

Určuje, zda má být při kliknutí myší zobrazena vybraná komponenta Lokální menu.
Tato možnost  je k dispozici  pro  vizualizační  okna  a  většinu  komponent.  Je  možné
vybrat  komponentu  Lokální  menu  vloženou  v libovolném  okně.  Pokud  je  vložena
v jiném okně, je nutné zajistit, aby toto okno bylo načteno v paměti runtime modulu
(v tomto případě je doporučeno vypnout  volbu Dynamické načítání). Lokální menu
může být přiřazeno k levému, prostřednímu  i pravému  (což je nejběžnější)  tlačítku
myši.

Zobrazit standardní lokální menu

Umožňuje zakázat  zobrazení  standardního  lokálního  menu  komponenty.  Pokud  je
kliknutí pravého tlačítka přiřazeno vlastní lokální menu, je standardní lokální menu
potlačeno automaticky.

Zabezpečení

Funkce, skripty, akce, menu

Zabezpečit

Umožňuje zabezpečit interakci uživatele a komponenty pomocí přístupových práv. Při
aktivaci  funkce  je  komponenta  přístupná  pouze  pro  uživatele  s dostatečným
oprávněním.  Ikona  klíče  vyvolá  dialog  Vybrat  přístupová  práva,  který  umožňuje
definovat  přístupová  práva  vyžadovaná  pro  přístup  ke  komponentě.  Uživatel  musí
disponovat minimálně jedním právem vybraným pomocí seznamu.

Povolit zadávání hodnoty

Umožňuje povolit editaci hodnoty proměnné zobrazené na displeji v runtime modulu
(v runtime  režimu  se  po  kliknutí  na  plochu  displeje  otevře  dialogové  okno  Zadat
hodnotu).

Nepovolit překročení

Aktivuje  kontrolu  zadávané  hodnoty  a  nedovolí  zapsat  hodnotu  proměnné  mimo
stanovené meze Min  a Max  (je zobrazeno upozornění "Hodnota  leží  mimo povolený
rozsah.").
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Vyžadovat potvrzení

Umožňuje určit, zda  bude  ještě  před  zapsáním nové  hodnoty  do  hlavní  proměnné
zobrazen potvrzovací dialog.

Upozornit při překročení

Aktivuje  kontrolu  zadávané  hodnoty.  Při  nastavení  hodnoty  proměnné  mimo
stanovené  meze  bude  před  zapsáním  nové  hodnoty  hlavní  proměnné  zobrazeno
dialogové  okno  s upozorněním.  V položce  Dotaz  je  možné  definovat  vlastní  otázku
(pokud text "Zadaná hodnota  j e menší/ větší  než  xxx.  Opravdu chcete nastavit  tuto
hodnotu?" nevyhovuje).

Povolit zadávání mezí proměnné

Umožňuje  uživatelům  měnit  hodnoty  mezí  hlavní  proměnné  v případě,  že  je
komponenta  napojena  na  proměnnou,  u které  jsou  definovány  dynamické  meze.
Meze  je  potom  možné  měnit  příkazem  Zadat  meze  proměnné  z lokálního  menu
komponenty. Aktivací funkce Zabezpečit je možné omezit zadávání mezí proměnných
jen pro uživatele s vybraným oprávněním.

Funkce

Vazba na proměnnou

Vazba  na  hlavní  proměnnou,  která  určuje  úroveň  vyplnění  aktivní  plochy  obrázku
médiem (podobně jako u komponenty  Indikátor průběhu). Testovací  hodnota  slouží
pro zobrazení náhledu ve vývojovém prostředí.

Základna

Určuje  stranu  aktivní  plochy,  od  které  bude  prováděno  plnění  obrázku  dle
nastaveného  rozsahu.  Nastavení  základny  má  vliv  na  směr  plnění  aktivní  plochy
médiem.

Rozsah

Položky  Minimum  a  Maximum  definují  rozsah  hodnot  odpovídající  minimálnímu  a
maximálnímu vyplnění aktivní plochy  médiem. Minimum  odpovídá 0 % a Maximum
odpovídá 100 % vyplnění plochy  médiem. Bude-li mít  napojená proměnná hodnotu
menší  nebo  rovnu  hodnotě  Minimum,  nebude  aktivní  plocha  vykreslena  žádným
médiem.  Pokud  bude  mít  napojená  proměnná  hodnotu  vyšší  nebo  rovnu  hodnotě
Maximum, bude vyplněna celá aktivní plocha médiem.
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Aktivní plocha

Určuje  barvu  oblasti  v obrázku,  která  bude  vyplňována  médiem  v závislosti  na
hodnotě  navázané  proměnné.  Barvu  lze  vybrat  pomocí  standardního  dialogu  pro
výběr barvy, nejlépe pomocí kapátka z náhledu obrázku.

Statické

Podklad

Obrázek

Definuje obrázek s jednobarevnou plochou, která vymezuje aktivní plochu. Například
pro teploměr by  aktivní plocha byla trubice se rtutí  (barvu, která se má nahradit, je
třeba vybrat v položce Aktivní plocha na záložce Funkce).

Rozložení

Definuje  způsob  rozložení  obrázků  na  ploše  komponenty  –  Normální,  Podle
komponenty,  Podle  obrázku  nebo  Dlaždice.  Podrobný  popis  jednotlivých  způsobů
rozložení viz komponenta Obrázek.

Výplň

Médium

Definuje barvu média použitého k vyplňování aktivní plochy. Umožňuje zvolit, zda se
k indikaci výšky hladiny má použít jedna barva (Plný) nebo barevný přechod (Gradient
). Pokud je jako styl použit  gradient, je možné definovat  ještě jednu nebo dvě další
barvy,  mezi  kterými  má  vzniknout  barevný  přechod.  Barevný  přechod  může  být
orientován vertikálně nebo horizontálně.

Pozadí

Definuje barvu pozadí aktivní  plochy  – barvu  oblasti,  která  není  vyplněna  médiem
(znázorňuje např. vzduch nad hladinou).

Meze

Horní kritická, Horní varovná, Dolní varovná, Dolní kritická

Umožňuje  indikovat  např.  poruchu  změnou  barvy  výplně  aktivní  plochy,  pokud  je
hodnota hlavní proměnné mimo meze.
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7.3.10  Tabulka

Komponenta určená k zobrazování a případnou editaci proměnných typu pole. Proměnné jsou
zobrazeny  po  sloupcích  tak,  že  tvoří  mřížku.  Dialog  pro  zadání  nové  hodnoty  je  vyvolán
dvojitým kliknutím myši na buňku tabulky (pokud je to povoleno).

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické

Vazba na proměnnou

Viditelnost, Povolení, X, Y, Šířka, Výška, Úhel

Aktivací  položek a  jejich  propojením s proměnnou  je  možno  dynamicky  (za  běhu
vizualizace) měnit základní parametry komponenty definované na záložce Základní.
Nastavené  hodnoty  mohou  být  buď  relativní,  nebo  absolutní,  v závislosti  na
nastavení v dialogu Možnosti projektu.

Rozšířené

Řádky

Definuje  počet  zobrazovaných  řádků  v tabulce.  Hodnotu  je  možné  buď  definovat
staticky, nebo ji lze řídit dynamicky pomocí proměnné. Pokud je hodnota -1 (mínus
jedna),  budou  zobrazeny  všechny  řádky  tabulky.  V tomto  případě  je  počet  řádků
tabulky roven počtu prvků proměnné typu pole, která má největší počet prvků.

Posunutí

Definuje posun prvního zobrazovaného řádku v rámci pole proměnných. Ve spojení
s předchozí volbou je tak možné zobrazovat  výřez tabulky.  Hodnotu  je  možné  buď
zadat staticky, nebo ji lze řídit dynamicky pomocí proměnné.

Vybraný řádek

Definuje řádek,  který  je  označen  jako  vybraný.  Hodnota  0  (nula)  odpovídá  výběru
prvního řádku. Pomocí navázané proměnné je možné buď nastavovat vybraný řádek,
nebo lze zjistit řádek, který uživatel v tabulce vybral. Hodnota -1 (mínus jedna) zruší
výběr prvků v tabulce.
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Vybraný sloupec

Definuje sloupec, který je označen jako vybraný. Hodnota 0 (nula) odpovídá výběru
prvního  sloupce.  Pomocí  navázané  proměnné  je  možné  buď  nastavovat  vybraný
sloupec, nebo lze zjistit sloupec, který uživatel v tabulce vybral.

Index prvku

Definuje proměnnou, která umožňuje zjistit (podle sloupce) index prvku odpovídající
vybranému řádku.

Menu

Zobrazit lokální menu při kliknutí

Určuje, zda má být při kliknutí myší zobrazena vybraná komponenta Lokální menu.
Tato možnost  je k dispozici  pro  vizualizační  okna  a  většinu  komponent.  Je  možné
vybrat  komponentu  Lokální  menu  vloženou  v libovolném  okně.  Pokud  je  vložena
v jiném okně, je nutné zajistit, aby toto okno bylo načteno v paměti runtime modulu
(v tomto případě je doporučeno vypnout  volbu Dynamické načítání). Lokální menu
může být přiřazeno k levému, prostřednímu  i pravému  (což je nejběžnější)  tlačítku
myši.

Skripty/Akce

Umožňuje přiřadit akce nebo skripty jednoduchému a dvojitému kliknutí tlačítka myši na
plochu komponenty.

Skripty – myš

Definuje vazby na skripty definované pomocí Správce skriptů. V runtime režimu bude
daný skript spuštěn po kliknutí (nebo dvojitém kliknutí) příslušného tlačítka myši na
plochu komponenty (skript je možné navázat na pravé, levé nebo prostřední tlačítko
myši). Skriptu je možné předat  číselný  parametr (přístupný  pomocí funkce RScr.
GetCurrentScriptDataEx).

Akce – myš

Definuje  vazby  na  akce  definované  pomocí  Správce  akcí.  Většina  komponent
umožňuje přiřadit stisku nebo dvojitému stisku tlačítka myši definovanou akci.
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Zabezpečení

Funkce, skripty, akce, menu

Zabezpečit

Umožňuje zabezpečit interakci uživatele a komponenty pomocí přístupových práv. Při
aktivaci  funkce  je  komponenta  přístupná  pouze  pro  uživatele  s dostatečným
oprávněním.  Ikona  klíče  vyvolá  dialog  Vybrat  přístupová  práva,  který  umožňuje
definovat  přístupová  práva  vyžadovaná  pro  přístup  ke  komponentě.  Uživatel  musí
disponovat minimálně jedním právem vybraným pomocí seznamu.

Povolit zadávání hodnot

Umožňuje zadávat nebo měnit hodnoty položek tabulky. Dvojitým klikem na položku
(buňku) tabulky  je zobrazeno  dialogové  okno,  kde  je  možné  změnit  hodnotu.  Toto
nastavení je globální pro celou tabulku. Navíc je možné zakázat zadávání hodnot pro
určité sloupce tabulky pomocí volby na záložce Funkce.

Funkce

Seznam v levé části okna  definuje  sloupce  tabulky  a  jejich  pořadí.  Přidávání,  mazání  a
změna  pořadí  sloupců  i export/import  je  možné  provádět  pomocí  standardních  příkazů
z panelu nástrojů nebo z lokálního menu. Výběrem položky  seznamu je možné definovat
následující vlastnosti sloupce:

Vazba na proměnnou

Definuje  proměnnou  typu  pole,  která  obsahuje  hodnoty  zobrazované  ve  vybraném
sloupci.

Sloupec

Název

Text zobrazovaný v záhlaví sloupce.

Šířka

Určuje šířku vybraného sloupce tabulky v pixelech.



215Další

Reliance 4 – Vývojové prostředí

Povolit zadávání hodnoty

Určuje,  zda  má  uživatel  možnost  měnit  hodnoty  v daném  sloupci.  Pokud  má  být
zadávání hodnot povoleno, musí být aktivní globální volba na záložce Zabezpečení.

Zarovnání

Definuje, kam se mají zarovnávat položky daného sloupce tabulky.

Text

Vyvolá dialog pro výběr písma, který umožňuje zvolit font, řez, velikost a další atributy
písma.

Pozadí

Vyvolá  dialog  pro  výběr  barvy,  pomocí  kterého  je  možné  definovat  barvu  pozadí
sloupce.

Stav

Viditelnost

Umožňuje definovat vazbu na číselnou proměnnou, pomocí které lze dynamicky, tj. za
běhu vizualizačního projektu, měnit  viditelnost  sloupce.  Sloupec  je  viditelný  tehdy,
pokud má proměnná hodnotu různou od nuly.

Řídit barvu

Barvu  textu  a  pozadí  je  možné  nastavit  pro  každou  položku  sloupce  samostatně
pomocí proměnných typu Array of LongInt.

Textu

Definuje vazbu na proměnnou typu Array  of  LongInt, která umožňuje nastavit  barvu
písma pro každou položku sloupce samostatně.

Pozadí

Definuje vazbu na proměnnou typu Array  of  LongInt, která umožňuje nastavit  barvu
pozadí pro každou položku sloupce samostatně.
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Statické

Řádky

Výška řádku

Globálně definuje výšku řádků tabulky. Výška je vyjádřena v pixelech.

Výběr

Barva

Umožňuje definovat barvu pozadí právě vybraného (označeného) řádku nebo buňky.
Barvu je možné definovat pomocí dialogu Vybrat barvu.

Označit celý řádek

Určuje, zda má být při výběru buňky barevně označen i celý  řádek, který  tuto buňku
obsahuje.

Dělení

Zobrazit svislé dělení

Určuje, zda se mají zobrazovat vertikální čáry mřížky.

Zobrazit vodorovné dělení

Určuje, zda se mají zobrazovat horizontální čáry mřížky.

Jiná barva sudých řádků

Umožňuje  zvýraznit  sudé  řádky  jinou  barvou  pozadí,  což  usnadňuje  čtení  hodnot
v rámci jednoho řádku.

Barva

Slouží k výběru barvy pozadí pro sudé řádky tabulky.

Posuvníky

Definuje  posuvníky,  které  mají  být  zobrazovány  v případě,  že  se  všechna  data
nevejdou na plochu komponenty. Umožňuje vybrat  mezi volbami Žádné, Vodorovný,
Svislý a Vodorovný a svislý.

Zobrazit záhlaví

Definuje, zda se má zobrazit záhlaví sloupců a jejich nastavení.
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Výška záhlaví

Definuje výšku záhlaví v pixelech.

Povolit změnu šířky sloupce

Definuje, zda má uživatel možnost měnit šířku jednotlivých sloupců pomocí myši.

Povolit změnu pořadí sloupců

Definuje, zda má uživatel možnost měnit pořadí jednotlivých sloupců tažením myši.

Povolit změnu řazení

Aktivní volba povoluje uživateli řadit  tabulku podle  sloupce  jeho  výběru.  Řazení  se
aktivuje  kliknutím do  oblasti  záhlaví  daného  sloupce.  Novým  kliknutím  do  oblasti
záhlaví se změní smysl řazení (A-Z, Z-A).

Povolit skrývání sloupců

Definuje,  zda  je  uživateli  umožněno  dočasně  skrýt  zobrazování  sloupců  tabulky.
Skrývání a povolování sloupců je přístupné přes lokální menu záhlaví sloupců.

Text

Vyvolá dialog pro výběr písma, který umožňuje zvolit font, řez, velikost a další atributy
písma textu záhlaví.

Automatické řazení

Pokud je volba aktivní, je tabulka v runtime režimu hned po zobrazení seřazena podle
zde definovaného sloupce. Pokud je to v předchozí volbě povoleno, má uživatel stále
možnost změnit řazení ručně.

Řadit podle sloupce

Definuje sloupec, podle kterého se má automatické řazení provádět. Číslování sloupců
začíná od čísla 0.

Styl řazení

Definuje smysl řazení sloupce vzestupně nebo sestupně.
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Formát čísel

Použít místní nastavení

Určuje  způsob  formátování  zobrazovaných  číselných  hodnot  (desetinný  oddělovač).
Pokud je volba aktivní, je použito formátování z operačního systému, jinak je použito
přednastavené formátování systému Reliance.

7.3.11  Strom

Komponenta slouží ke strukturovanému zobrazení dat ve formě stromu. Každá položka
stromu se nazývá uzel a je zobrazena na samostatném řádku. Skládá se z obrázku (ikony) a
textu. Uzly stromu mohou být uspořádány do hierarchické stromové struktury. Podřízené uzly
je možné sbalit [-] nebo rozbalit [+]. Každý uzel může ve svém řádku obsahovat několik
položek typu Displej , Text, Obrázek, Aktivní text a Aktivní obrázek a tvořit tak tabulku
s možností sbalování a rozbalování řádků. Jednoduchým kliknutím na řádek dojde k jeho
označení, dvojitým kliknutím může být provedena akce nebo jiná operace (záleží na typu
položky).

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické

Vazba na proměnnou

Viditelnost, Povolení, X, Y, Šířka, Výška, Úhel

Aktivací  položek  a  jejich  propojením  s proměnnou  je  možno  dynamicky  (za  běhu
vizualizace) měnit  základní parametry  komponenty  definované na záložce Základní.
Nastavené hodnoty mohou být buď relativní, nebo absolutní, v závislosti na nastavení
v dialogu Možnosti projektu.

Rozšířené

Vybraný uzel

Definuje  proměnnou,  pomocí  které  je  možné  zjistit,  který  uzel  stromu  byl  vybrán
(označen), nebo určit, který uzel má být označen jako vybraný.
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Zabezpečení

Funkce, skripty, akce, menu

Zabezpečit

Umožňuje zabezpečit interakci uživatele a komponenty pomocí přístupových práv. Při
aktivaci  funkce  je  komponenta  přístupná  pouze  pro  uživatele  s dostatečným
oprávněním.  Ikona  klíče  vyvolá  dialog  Vybrat  přístupová  práva,  který  umožňuje
definovat  přístupová  práva  vyžadovaná  pro  přístup  ke  komponentě.  Uživatel  musí
disponovat minimálně jedním právem vybraným pomocí seznamu.

Povolit editaci struktury

Umožňuje uživateli v runtime režimu měnit strukturu stromu a přidávat nebo odebírat
uzly stromu.

Zabezpečit

Editace  struktury  stromu  bude  povolena  pouze  uživatelům  s dostatečnými
přístupovými právy.

Buňky

Uzly

Strom

Editovat strom

Sloupce
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7.3.11.1  Buňky

Základní

Název

Definuje název buňky, který  je užíván  při  definici  uzlu  stromu  a  který  je  v runtime
režimu umístěn ve stavovém řádku komponenty.

Alias

Nepovinný alternativní název objektu určený hlavně pro účely zobrazení. Proto by měl
být  popisný  a srozumitelný  pro  uživatele.  V projektech  s více  jazyky  je  možné  alias
lokalizovat (přeložit do všech jazyků použitých v projektu).

Typ

Definuje  typ  dat  zobrazovaný  pomocí  dané  buňky.  Obsah  buňky  může  být  jeden
z následujících typů:

Displej

Umožňuje  v oblasti  buňky  zobrazovat  hodnotu  libovolné  proměnné.  Konkrétní
proměnná je k buňce navázána při editaci struktury stromu.

Text

Umožňuje v oblasti buňky zobrazovat libovolný text. Konkrétní text pro každou buňku
se definuje při editaci struktury stromu.

Obrázek

Umožňuje  v oblasti  buňky  zobrazovat  obrázek.  Rozměr  obrázku  musí  odpovídat
rozměru  definovanému  na  záložce  Strom  položkou  Obrázky  – Velikost.  Obrázek  je
definován  níže  na  této  záložce  a  není  možné  ho  změnit  pro  konkrétní  buňku  při
editaci struktury stromu.

Aktivní text

Umožňuje  v rámci  buňky  zobrazovat  text  závislý  na  hodnotě  navázané  číselné
proměnné.  Položky  Aktivního  textu  a  rozsah  hodnot,  kdy  se  má  která  položka
zobrazovat, je možno definovat na záložce Položky. Řídicí proměnnou je třeba navázat
na každou buňku při editaci struktury stromu.



221Další

Reliance 4 – Vývojové prostředí

Aktivní obrázek

Umožňuje v rámci buňky zobrazovat obrázek závislý na hodnotě navázané proměnné
podobně jako komponenta Aktivní obrázek. Rozměr obrázku musí odpovídat rozměru
definovanému na záložce Strom položkou Obrázky – Velikost.

Indikátor průběhu

Umožňuje v rámci  buňky  graficky  zobrazovat  aktuální  hodnotu  proměnné  podobně
jako komponenta Indikátor průběhu.  Konkrétní  proměnná  je  k buňce  navázána  při
editaci struktury stromu.

Zatržítko

Umožňuje  v oblasti  buňky  zobrazovat  a  editovat  hodnotu  proměnné  podobně  jako
komponenta Zatržítko. Konkrétní proměnná je k buňce navázána při editaci struktury
stromu.

Obrázek

Definuje konkrétní obrázek, pokud je jako Typ buňky vybrán Obrázek.

Text

Umožňuje definovat písmo pomocí standardního dialogu pro výběr písma.

Pozadí

Umožňuje definovat barvu pozadí buňky pro danou položku pomocí dialogu pro výběr
barvy.

Jednotky

Umožňuje zobrazit jednotku za hodnotou proměnné. Jednotka může být  definována
pro každou proměnnou v parametrech proměnné ve Správci stanic.

Další

Indikátor průběhu

Orientace

Definuje  způsob  vykreslování  indikačního  pruhu  –  Vodorovný  (zleva  na  pravou
stranu), nebo Svislý (zdola nahoru).
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Rozsah

Umožňuje nastavit Minimální a Maximální hodnotu zobrazovanou pomocí Indikátoru
průběhu (určuje rozsah indikačního pruhu).

Hodnota

Umožňuje  definovat  barvu  indikačního  pruhu,  pokud  je  hodnota  řídicí  proměnné
uvnitř stanovených mezí – normální stav.

Pozadí

Umožňuje  definovat  barvu  pozadí  buňky  –  jako  Průhledné,  nebo  s pozadím
v uživatelem  definované  Barvě.  Barva  je  zobrazována  v místech,  kde  právě  není
zobrazen indikační pruh.

Zabezpečení

Povolit operace

Pokud  není  volba  vybrána,  není  uživateli  umožněno  editovat  obsah  buňky  ani
spouštět akci přiřazenou k buňce.

Zabezpečit

Umožňuje editovat obsah buňky a spouštět  akce přiřazené buňce jen uživatelům se
zde definovanými přístupovými právy.

Povolit zadávání hodnoty

Umožňuje  povolit  editaci  hodnoty  proměnné  přiřazené  buňce.  Dvojitým  klikem  na
buňku stromu je zobrazeno dialogové okno, kde je možné změnit hodnotu.

Meze

Pokud je  vybrán  Typ  buňky  Displej  nebo  Indikátor  průběhu,  je  možné  definovat  barvu
Hodnoty a barvu Pozadí buňky v případě dosažení varovných nebo kritických mezí.

Položky

Seznam  obsahuje  položky,  mezi  kterými  je  přepínáno  v závislosti  na  hodnotě  řídicí
proměnné.  V  závislosti  na  typu  buňky  představují  položky  buď  texty  (pro  Aktivní  text),
nebo obrázky (pro Aktivní obrázek). 
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Od hodnoty

Definuje  počátek rozsahu  hodnot,  pro  který  je  zobrazena  daná  položka.  Pokud  se
rozsah pro více položek překrývá, je vybrána položka, která je výše v seznamu položek.

Do hodnoty

Definuje konec rozsahu hodnot, pro který je zobrazena daná položka.

Text

Definuje text pro danou položku. Volba je zobrazena jen tehdy, pokud je Typ  buňky
nastaven na Aktivní text.

Font

Umožňuje definovat font pro danou položku pomocí dialogu pro výběr písma.

Pozadí

Umožňuje definovat barvu pozadí buňky pro danou položku pomocí dialogu pro výběr
barvy.

Obrázek

Definuje  obrázek pro  danou  položku.  Volba  je  zobrazena  jen  tehdy,  pokud  je  Typ
buňky nastaven na Aktivní obrázek.

7.3.11.2  Uzly

Seznam na levé straně umožňuje definovat  jednotlivé  uzly  stromu.  Ze  zde  nadefinovaných
uzlů je v Editoru struktury stromu sestavena stromová struktura. Každý řádek bude obsahovat
buňky (sloupce) definované v seznamu Buňky.

Název

Definuje název uzlu. Název je používán v Editoru struktury  stromu a v runtime režimu je
ve stavovém řádku komponenty.

Alias

Nepovinný alternativní název objektu určený hlavně pro účely zobrazení. Proto by měl být
popisný a srozumitelný pro uživatele. V projektech s více jazyky je možné alias lokalizovat
(přeložit do všech jazyků použitých v projektu).
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Obrázek

Definuje obrázek (ikonu) zobrazovaný před názvem uzlu ve stromu. Ikona zpřehledňuje
ovládání  stromu.  Rozměr  obrázku  musí  odpovídat  rozměru  definovanému  na  záložce
Strom položkou Obrázky – Velikost.

Buňky

Definuje seznam buněk, které přísluší k danému uzlu stromu.

Buňka

Určuje název buňky uzlu stromu.

7.3.11.3  Strom

Řádky

Výška řádku

Definuje výšku prostoru určeného pro uzel a buňky stromu.

Výběr

Barva

Určuje  barvu  pozadí  právě  vybrané  (označené)  části  stromu.  Barvu  je  možné  změnit
pomocí dialogu pro výběr barvy.

Označit celý řádek

Pokud je volba aktivní, je při výběru libovolné části komponenty označen příslušný uzel a
buňky stromu.

Dělení

Zobrazit svislé dělení

Určuje, zda mají být buňky stromu odděleny vertikálními čarami šedé barvy.

Zobrazit vodorovné dělení

Určuje, zda mají být buňky stromu odděleny horizontálními čarami šedé barvy.
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Jiná barva sudých řádků

Umožňuje zvýraznit sudé řádky jinou barvou pozadí, což usnadňuje čtení hodnot v rámci
jednoho řádku.

Barva

Slouží k výběru barvy pozadí pro sudé řádky stromu.

Uzly

Text

Umožňuje změnu písma použitého k popisu uzlů stromu. K výběru je použit  dialog pro
výběr písma.

Obrázky

Velikost

Definuje  rozměr  obrázků  použitých  v rámci  stromu.  Hodnota  určuje  délku  strany
čtvercového  obrázku  zobrazovaného  v uzlech  stromu  (ikona)  a  také  definuje  rozměry
obrázků  použitých  v buňkách  typu  Obrázek  a  Aktivní  obrázek.  Hodnotu  je  možné
nastavovat jen tehdy, pokud strom neobsahuje žádné obrázky.

Formát čísel

Použít místní nastavení

Určuje způsob zobrazení číselných hodnot  (oddělovač tisíců, desetinný  oddělovač atd.).
Pokud není volba aktivní, nebude použit žádný oddělovač tisíců a desetinná tečka.

Vzhled

Zobrazit linku stromu

Definuje, zda se mají zobrazovat linky spojující podřízené uzly stromu s uzly nadřízenými.

Zobrazit panel nástroj ů

Určuje, zda se má v runtime režimu zobrazovat panel nástrojů.

Zobrazit stavový řádek

Určuje, zda se má zobrazovat spodní informační lišta komponenty – stavový řádek.



226 Další

Reliance 4 – Vývojové prostředí

Posuvníky

Definuje posuvníky, které mají  být  zobrazovány  v případě, že se celý  strom nevejde  na
plochu  komponenty.  Umožňuje  vybrat  mezi  volbami  Žádné,  Vodorovný,  Svislý  a
Vodorovný a svislý.

Editovat strom

Otevře Editor struktury stromu (viz níže).

7.3.11.4  Editovat strom

Editor  struktury  stromu  umožňuje  skládat  strom  z jednotlivých  uzlů  a  vytvářet  tak
hierarchickou strukturu stromu. Strukturu stromu je možné editovat i v runtime režimu.

Nový strom

Vymaže editovaný strom. Uživatel je dotázán, zda si opravdu přeje provést operaci.

Uložit (Ctrl+S)

Uloží změny provedené ve struktuře stromu.

Importovat

Umožňuje  načíst  strukturu  stromu,  která  byla  v minulosti  exportována  do  souboru  a
uložena na disk.

Exportovat

Umožňuje uložit strukturu stromu do souboru na disku. Strukturu je možné v budoucnu
znovu importovat.

Nový uzel

Vložit uzel (Ins)

Vyvolá  dialog  Uzel  –  parametry  a  vloží  nový  uzel  před  aktuálně  vybranou  pozici  ve
stromu.  Tato  volba  rovněž  umožňuje  uživateli  změnit  popisek uzlu,  vybrat  typ  uzlu  a
případně k uzlu přiřadit akci, která má být vyvolána dvojitým kliknutím myši.

Vložit uzel za (Shift+Alt+Ins)

Vyvolá dialog Uzel – parametry  a vloží nový uzel za aktuálně vybranou pozici ve stromu.
Tato volba rovněž umožňuje uživateli změnit  popisek uzlu,  vybrat  typ  uzlu  a  případně
k uzlu přiřadit akci, která má být vyvolána dvojitým kliknutím myši.
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Vložit vnořený uzel (Shift+Ctrl+Ins)

Vyvolá dialog Uzel – parametry  a vytvoří nový uzel jako podřízený právě vybranému uzlu
stromu.  Tato  volba  rovněž  umožňuje  uživateli  změnit  popisek uzlu,  vybrat  typ  uzlu  a
případně k uzlu přiřadit akci, která má být vyvolána dvojitým kliknutím myši.

Kopírovat uzly (Ctrl+C)

Zkopíruje označené objekty do schránky.

Vložit uzly (Ctrl+V)

Vloží  objekty  uložené  ve  schránce  do  označeného  místa  stromové  struktury  (např.  do
označené složky).

Duplikovat uzel (Ctrl+D)

Duplikuje  označené  objekty.  Tato  operace  nemá  vliv  na  obsah  schránky  (tj.  obsah
schránky zůstává nezměněn).

Smazat uzly

Vymaže označené objekty.

Přesunout nahoru (Ctrl+Up)

Změní pozici aktuálně vybraného řádku o jednu pozici směrem nahoru. Změna pozice je
prováděna  jen  v rámci  uzlů  na  stejné  úrovni  v hierarchii  (uzly  mají  jeden  společný
nadřazený uzel).

Přesunout dolů (Ctrl+Down)

Změní pozici aktuálně vybraného řádku o jednu pozici směrem dolů. Změna je prováděna
na stejné úrovni v hierarchii.

Sbalit vše

Provede sbalení všech uzlů.

Rozbalit vše

Provede rozbalení všech uzlů.
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Parametry (Alt+Enter)

Vyvolá dialogové okno Uzel – parametry nebo Buňka – parametry. Pokud je vybrán uzel,
zobrazený dialog umožňuje vybrat typ uzlu a zvolit akci (stejně jako při vytváření nového
uzlu).  Pokud  je  vybrána  buňka,  zobrazený  dialog  umožňuje  zvolit  akci  při  dvojitém
kliknutí na buňku, definovat vazbu na proměnnou (pro buňky typu Displej , Aktivní  text,
Aktivní obrázek a Indikátor průběhu) nebo změnit text pro buňku typu Text.

Zavřít

Zavře Editor struktury stromu.

Zadat hodnotu proměnné (Enter)

Vyvolá  dialog  pro  změnu  hodnoty  proměnné  navázané  na  buňku.  Příkaz  je  dostupný
pouze v runtime režimu. Pokud buňka umožňuje editaci hodnoty přiřazené proměnné, je
možné příkaz vyvolat i dvojitým kliknutím na požadovanou buňku.

Provést akci (Ctrl+Enter)

Spustí akci navázanou na buňku nebo uzel. Příkaz je dostupný pouze v runtime režimu.
Pokud buňka neumožňuje nebo má zakázanou editaci hodnoty  přiřazené proměnné, je
možné příkaz vyvolat i dvojitým kliknutím na požadovanou buňku.

Editace (F4)

Uvede komponentu do režimu editace. Příkaz je dostupný pouze v runtime režimu.

7.3.11.5  Sloupce

Definice

Seznam obsahuje výčet sloupců stromu. První sloupec (s indexem 0) obsahuje samotný
strom (hierarchicky  uspořádané uzly). Další položky  patří  sloupcům,  které  jsou  tvořeny
z buněk příslušících k jednotlivým uzlům stromu.

Titulek

Definuje text zobrazovaný v hlavičce sloupce.

Zarovnání textu ve sloupci

Definuje způsob zarovnání textu ve sloupci a v hlavičce.
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Šířka

Definuje šířku daného sloupce.

Pozadí

Umožňuje změnit barvu pozadí sloupce pomocí standardního dialogu pro výběr barvy.

Zobrazit záhlaví

Definuje,  zda  se  má  zobrazovat  řádek se  záhlavím – zda  se  mají  zobrazovat  hlavičky
sloupců.

Výška záhlaví

Definuje výšku záhlaví v pixelech.

Text

Umožňuje nastavit písmo pomocí standardního dialogu pro výběr písma.

Povolit změnu šířky sloupce

Definuje, zda je uživateli povoleno měnit šířku sloupců stromu. 

Povolit změnu pořadí sloupců

Definuje, zda je uživateli povoleno přehazovat pořadí sloupců stromu.

Povolit změnu řazení

Definuje, zda je uživateli umožněno určit, podle kterého sloupce se má strom řadit.

Povolit skrývání sloupců

Definuje, zda je uživateli umožněno dočasně skrýt zobrazování sloupců stromu. Skrývání
a povolování sloupců je přístupné přes lokální menu záhlaví sloupců.

Automatické řazení

Pokud je volba aktivní, jsou buňky stromu v runtime režimu hned po zobrazení seřazeny
podle zde definovaného sloupce. Pokud je  to  v předchozí  volbě  povoleno,  má  uživatel
stále možnost změnit řazení ručně.

Řadit podle sloupce

Definuje sloupec, podle kterého se má automatické řazení  provádět.  Číslování  sloupců
začíná od čísla 0.
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Směr řazení

Definuje smysl řazení sloupce vzestupně nebo sestupně.

7.3.12  Kruhový indikátor

Komponenta slouží pro grafické zobrazení aktuální hodnoty proměnné, na kterou je kruhový
indikátor navázán. Jedná se o moderní indikátor průběhu ve tvaru kruhu.

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické

Skripty/Akce

Zabezpečení

Menu

Zobrazit lokální menu při kliknutí

Určuje, zda má být při kliknutí myší zobrazena vybraná komponenta Lokální menu.
Tato možnost  je k dispozici  pro  vizualizační  okna  a  většinu  komponent.  Je  možné
vybrat  komponentu  Lokální  menu  vloženou  v libovolném  okně.  Pokud  je  vložena
v jiném okně, je nutné zajistit, aby toto okno bylo načteno v paměti runtime modulu
(v tomto případě je doporučeno vypnout  volbu Dynamické načítání). Lokální menu
může být přiřazeno k levému, prostřednímu  i pravému  (což je nejběžnější)  tlačítku
myši.

Zobrazit standardní lokální menu

Umožňuje zakázat  zobrazení  standardního  lokálního  menu  komponenty.  Pokud  je
kliknutí pravého tlačítka přiřazeno vlastní lokální menu, je standardní lokální menu
potlačeno automaticky.

Funkce

Vazba na proměnnou

Definuje vazbu na proměnnou, jejíž hodnota je indikována. Testovací hodnota slouží
pro zobrazení náhledu ve vývojovém prostředí.
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Rozsah

Umožňuje nastavit minimální a maximální hodnotu zobrazovanou pomocí Kruhového
indikátoru  (určuje  rozsah  indikačního  kruhu).  Rozsah  indikačního  kruhu  je  možné
řídit i dynamicky pomocí proměnné.

Meze

Umožňuje změnu barvy  indikačního kruhu v závislosti  na  hodnotě  řídicí  proměnné.
Jsou použity meze definované pro tuto proměnnou.

Statické

Hodnota

Umožňuje  definovat  barvu  indikačního  kruhu,  pokud  je  hodnota  řídicí  proměnné
uvnitř stanovených mezí – normální stav.

Styl

Pokud  je  vybrána  volba  Jednobarevný,  je  celý  indikační  kruh  vykreslován  jednou
barvou, závislou na aktuální hodnotě proměnné a nastavení barev pro hodnotu uvnitř
a vně mezí definovaných na záložce Funkce.

Pokud  je  vybrána  volba  Barva  podle  hodnoty,  je  celý  indikační  kruh  vykreslován
jednou barvou,  která  vznikne  smícháním barev  definovaných  parametry  Barva  1  a
Barva 2. Výsledná barva závisí na aktuální hodnotě proměnné a nastavení barev pro
hodnotu uvnitř a vně mezí definovaných na záložce Funkce.

Volba Gradient umožňuje vykreslit indikační kruh formou gradientu, tedy postupným
přechodem mezi definovanými barvami. Výsledné zobrazení indikačního kruhu závisí
na  aktuální  hodnotě  proměnné  a  nastavení  barev  pro  hodnotu  uvnitř  a  vně  mezí
definovaných na záložce Funkce.

Počáteční úhel

Určuje úhel, dle kterého je zobrazen počátek indikačního kruhu.

Dělený

Umožňuje rozdělení indikačního kruhu na zvolený Počet dílků, oddělených mezerami
se zadanou šířkou. Pokud volba není aktivní, je zobrazen nepřerušený indikační kruh.
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Pozadí aktivní oblasti

Umožňuje definovat barvu pozadí indikačního kruhu. Barva je zobrazována v místech,
kde  právě  není  zobrazen  indikační  kruh  (také  na  přerušených  místech,  pokud  je
aktivována volba Dělený).

Pozadí

Umožňuje  definovat  barvu  pozadí  komponenty.  Barva  je  rovněž  zobrazována
v místech, kde právě není zobrazen indikační kruh (pokud je aktivována volba Pozadí
aktivní oblasti > Průhledné) a na přerušených místech (pokud jsou aktivovány volby
Dělený a Pozadí aktivní oblasti > Průhledné).

Velikost vnitřního kruhu (%)

Definuje velikost vnitřního prostoru indikátoru v procentech.
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7.4  Vektory

Vektory

Čára

7.4.1  Vektory

Vektory  jsou skupina  komponent  určených  k reprezentaci  základních  tvarů  (Obdélník,  Oblý
obdélník,  Kruh,  Elipsa,  Mřížka  a  Čára).  Jejich  vzhled  (Výplň  a  Okraj)  může  být  definován
staticky na záložce Statické, je však možné i přepínat  mezi různými vzhledy  pomocí číselné
proměnné (definice na záložce Funkce).

Možnosti nastavení parametrů na záložkách Funkce, Statické a Porucha  jsou  společné  pro
editory všech tvarů (s výjimkou Čáry). U komponent Oblý  obdélník  a Mřížka  záložka Statické
obsahuje ještě další parametry.

Obdélník

Reprezentuje  pravoúhlý  čtyřúhelník  s možností  nezávisle  definovat  Okraj  a  Výplň.
Velikost  obdélníku je dána rozměry  komponenty  (Šířka  a Výška  definovaná  na  záložce
Základní).

Oblý obdélník

Podobně jako Obdélník, ale navíc umožňuje definovat Zaoblení v rozích.

Kruh

Reprezentuje  kruh  s možností  nezávisle  definovat  Okraj  a  Výplň.  Průměr  kruhu  je
definován jako menší hodnota z Šířky a Výšky komponenty.

Elipsa

Reprezentuje elipsu s možností nezávisle definovat Okraj a Výplň. Tvar a rozměr elipsy je
závislý na Šířce a Výšce komponenty.

Mřížka

Podobně  jako  Obdélník,  ale  navíc  umožňuje  zobrazit  Svislé  a  Vodorovné  dělení  a
nastavit Jinou barvu sudých řádků.
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Čára

Viz Čára.

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické

Skripty/Akce

Zabezpečení

Menu

Zobrazit lokální menu při kliknutí

Určuje, zda má být při kliknutí myší zobrazena vybraná komponenta Lokální menu.
Tato možnost  je k dispozici  pro  vizualizační  okna  a  většinu  komponent.  Je  možné
vybrat  komponentu  Lokální  menu  vloženou  v libovolném  okně.  Pokud  je  vložena
v jiném okně, je nutné zajistit, aby toto okno bylo načteno v paměti runtime modulu
(v tomto případě je doporučeno vypnout  volbu Dynamické načítání). Lokální menu
může být přiřazeno k levému, prostřednímu  i pravému  (což je nejběžnější)  tlačítku
myši.

Zobrazit standardní lokální menu

Umožňuje zakázat  zobrazení  standardního  lokálního  menu  komponenty.  Pokud  je
kliknutí  pravého  tlačítka  přiřazeno  vlastní  lokální  menu  nebo  není  v  komponentě
použita hlavní proměnná, je standardní lokální menu potlačeno automaticky.

Funkce

Vazba na proměnnou

Definuje vazbu na Hlavní proměnnou, kterou je řízeno dynamické vykreslování výplně
a  okraje  vektorového  tvaru.  Pokud  není  použita  hlavní  proměnná,  je  vzhled
komponenty  dán  parametry  definovanými  na  záložce  Statické.  Testovací  hodnota
slouží pro zobrazení náhledu ve vývojovém prostředí.



235Vektory

Reliance 4 – Vývojové prostředí

Levá část  záložky  obsahuje seznam stavů, které je možné přidávat  a mazat  pomocí
příkazů z panelu nástrojů. Pro každý  Stav  je třeba nadefinovat  parametry  zobrazení
na záložkách Výplň a Okraj. Daný stav je aktivní, pokud je hlavní proměnná v rozsahu
definovaném položkami  Od  hodnoty  – Do  hodnoty.  Pokud  více  stavů  splňuje  tuto
podmínku, je vybrán stav výše v seznamu. Pokud žádný stav podmínku nesplňuje, je
vybrán první stav.

Blikání

Definuje Časovač řídící blikání pro daný stav.

Výplň

Skupina parametrů, která definuje Styl  a  Barvy  výplně  vektorového  tvaru  pro  daný
stav (viz záložka Statické). Aktivací volby Zobrazit dojde ke zobrazení výplně.

Okraj

Skupina parametrů, která definuje Styl  čáry,  Šířku  a  Barvu  ohraničení  vektorového
tvaru pro daný stav (viz záložka Statické). Aktivací volby Zobrazit  dojde ke zobrazení
okraje.

Statické

Výplň

Styl

Definuje způsob vykreslování  výplně  komponenty.  Plný  – komponenta  je  vyplněna
souvislou barvou (Barva 1). Gradient  – na  ploše  komponenty  je  vykreslen  barevný
přechod  definovaný  dalšími  parametry.  Horizontální,  Vertikální,  Diagonální 1  a 
Diagonální 2  – komponenta  je  vyšrafována  čarami  šířky  1 pixel  s roztečí  8  pixelů.
Barva čar je definována parametrem Barva 1. Mřížka a Diagonální mřížka kombinují
šrafování Horizontální a Vertikální, resp. Diagonální 1a Diagonální 2.

Gradient

Umožňuje  vybrat  druhou  barvu  (Barva 2)  a  Orientaci  vykreslování  gradientu.
Orientace  může  být  Horizontální,  Vertikální,  Diagonální 1,  Diagonální 2  nebo
Centrální – Barva 1 je vykreslena nahoře, vlevo, vlevo nahoře, vpravo nahoře nebo ve
středu komponenty.
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3barevný

Umožňuje  vykreslovat  barevný  přechod  mezi  třemi  barvami:  Barva 1  –  Barva 2  –
Barva 3.

Offset

Definuje  pozici  prostřední  barvy  v rámci  barevného  přechodu.  Pozice  barvy  je
definována  v rozsahu  0–255,  kde  hodnota  127 udává,  že  Barva 2  je  na  pozici  ve
středu mezi ostatními barvami. Menší číslo udává, že prostřední barva je blíže Barvě 1
, větší číslo udává umístění prostřední barvy blíže Barvě 3.

Okraj

Skupina parametrů pro nastavení  Stylu  čáry,  Šířky  a  Barvy  ohraničení  vektorového
tvaru.

Styl čáry

Definuje styl vykreslování okrajové čáry vektorové komponenty.

Šířka

Umožňuje definovat šířku čáry.

Barva

Umožňuje definovat barvu okrajové čáry pomocí standardního dialogu Vybrat barvu.

Hodnota mimo rozsah

Zobrazit

Upřesňuje  zobrazení  komponenty  v  případě,  že  hodnota  proměnné  neodpovídá
žádnému ze stavů.

Zaoblení

Pouze pro komponentu Oblý obdélník – definuje zaoblení rohů.

Vodorovné dělení

Pouze pro komponentu Mřížka  – definuje Počet řádků  mřížky  a  umožňuje  nastavit
Barvu a Šířku čáry.
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Svislé dělení

Pouze pro komponentu Mřížka – definuje Počet sloupců mřížky a umožňuje nastavit
Barvu a Šířku čáry.

Porucha

Vazba na proměnnou

Definuje vazbu na číselnou proměnnou, která signalizuje poruchový stav. Porucha  je
signalizována, pokud je proměnná různá od nuly.

Výplň

Parametry definují Styl a Barvu výplně v poruchovém stavu (viz záložka Statické).

Okraj

Parametry  definují  Styl  čáry,  Šířku  a  Barvu  okraje  vektorové  komponenty
v poruchovém stavu (viz záložka Statické).

7.4.2  Čára

Komponenta umožňuje vytvořit čáru nebo šipku. Barvu, Styl i Zakončení lze dynamicky měnit
v závislosti na aktuální hodnotě řídicí proměnné (podrobnosti viz Vektory).

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické

Skripty/Akce

Zabezpečení

Menu
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Zobrazit lokální menu při kliknutí

Určuje, zda má být při kliknutí myší zobrazena vybraná komponenta Lokální menu.
Tato možnost  je k dispozici  pro  vizualizační  okna  a  většinu  komponent.  Je  možné
vybrat  komponentu  Lokální  menu  vloženou  v libovolném  okně.  Pokud  je  vložena
v jiném okně, je nutné zajistit, aby toto okno bylo načteno v paměti runtime modulu
(v tomto případě je doporučeno vypnout  volbu Dynamické načítání). Lokální menu
může být přiřazeno k levému, prostřednímu  i pravému  (což je nejběžnější)  tlačítku
myši.

Zobrazit standardní lokální menu

Umožňuje zakázat  zobrazení  standardního  lokálního  menu  komponenty.  Pokud  je
kliknutí  pravého  tlačítka  přiřazeno  vlastní  lokální  menu  nebo  není  v  komponentě
použita hlavní proměnná, je standardní lokální menu potlačeno automaticky.

Funkce

Vazba na proměnnou

Definuje vazbu na proměnnou (viz Vektory, záložka Funkce). 

Stav

Definuje,  v jakém  rozsahu  hodnot  řídicí  proměnné  má  být  daný  stav  aktivní
(definováno  položkami  Od  hodnoty  – Do  hodnoty).  Pokud  více  stavů  splňuje  tuto
podmínku, je vybrán stav výše v seznamu. Pokud žádný stav podmínku nesplňuje, je
vybrán první stav.

Blikání

Definuje Časovač řídící blikání pro daný stav.

Čára

Definuje Styl a Barvu čáry pro daný stav (viz záložka Statické).

Zakončení

Definuje Barvu zakončení čáry pro daný stav (viz záložka Statické).
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Statické

Typ

Definuje polohu čáry vzhledem ke komponentě: Normální (libovolný směr), Vodorovná
nebo Svislá (čára bude vykreslena ve středu komponenty).

Čára

Definuje  Styl,  Šířku  a  Barvu  čáry,  pokud  není  definována  hlavní  proměnná  (viz
Vektory, záložka Statické).

Zakončení

Umožňuje definovat Barvu a tvar šipek na jednotlivých koncích komponenty Čára.

Velikost

Definuje délku čárek (v pixelech), které tvoří šipku.

Ostrost

Definuje úhel (ve stupních) mezi čárou a čárkou, která tvoří šipku. Pro Plnou  šipku
označuje polovinu vrcholového úhlu šipky.

Hodnota mimo rozsah

Zobrazit

Upřesňuje  zobrazení  komponenty  v  případě,  že  hodnota  proměnné  neodpovídá
žádnému ze stavů.

Porucha

Vazba na proměnnou

Definuje vazbu na číselnou proměnnou, která signalizuje poruchový stav. Porucha  je
signalizována, pokud je proměnná různá od nuly.

Čára

Definuje Styl a Barvu čáry v poruchovém stavu.

Zakončení

Umožňuje definovat Barvu zakončení čáry v poruchovém stavu.
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7.5  Regulace

Jednoduchý časový program

Časový program

Ekvitermní křivka

7.5.1  Jednoduchý časový program

Jednoduchý  časový  program  je  komponenta  určená  ke  konfiguraci  datové  struktury,  která
slouží  k dvoustavovému  ovládání  zařízení  během  týdne  v hodinových  intervalech.
Komponenta je ve vizualizačním okně reprezentována jako běžné tlačítko, po jehož stisku je
vyvoláno  dialogové  okno,  které  umožňuje  nastavení  jednotlivých  úseků  Jednoduchého
časového programu (konfiguraci je možné uložit do souboru na disku a znovu načítat).

Komponenta pracuje s proměnnými typu pole o délce 22 bajtů (např. Array of Byte nebo Array
of Word). Význam jednotlivých bajtů je následující:

Číslo bajtu Význam

1–21 Stav zařízení (7 dní × 24 hodin)

22 Zpoždění změny stavu zařízení v minutách

Parametry

Parametry v záložkách Statické a Stavy definují  vzhled komponenty  ve vizualizačním okně a
jsou stejné jako u komponenty Tlačítko.

Základní

Zarovnání

Dynamické

Menu

Skripty/Akce

Zabezpečení
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Funkce

Vazba na proměnnou

Definuje vazbu na proměnnou typu Array of Byte, Array of Word, Array of DoubleWord,
 Array  of  ShortInt,  Array  of  SmallInt,  Array  of  LongInt,  Array  of  LargeInt  nebo
DataBlock.  DataBlock  je  speciální  typ  proměnné,  ke  které  je  možné  přistupovat
pouze  pomocí  časových  programů  systému  Reliance.  Tato  speciální  proměnná  je
počítána  vždy  jako  j eden  datový  bod.  Velikost  proměnné  musí  být  minimálně  22
bajtů.

Okno nastavení časového programu

Titulek

Definuje text zobrazovaný v záhlaví editačního okna komponenty v runtime režimu.

Barva zamáčknutých tlačítek

Definuje Barvu, která označuje polohu ZAPNUTO v časovém programu.

Stavy

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

Text

Definuje text vykreslovaný na ploše tlačítka. Text je vykreslován nastaveným Fontem,
Barvou tlačítka a Zarovnáním textu  (pokud není zadán text  pro Stav 1, je pro tento
stav přebírán text Stavu 0).

Obrázek

Definuje obrázek a nastavení jeho umístění na ploše tlačítka (Posun ve vodorovném a
svislém směru a Zarovnání obrázku na střed nebo k okrajům tlačítka).

Náhled

Zobrazuje náhled obrázku.
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Aktivní

3stavové aktivní tlačítko

Definuje Barvu tlačítka  a  Barvu  textu,  pokud  je  kurzor myši  nastaven  nad  plochu
tlačítka. Text je přebírán podle aktuálního stavu tlačítka.

7.5.2  Časový program

Časový  program  je  obecná  komponenta  určená  k nastavení  nějaké  veličiny  v závislosti  na
čase. Každý den v týdnu je možné rozdělit až na 24 úseků a v každém úseku potom nastavit
hodnotu  z definovaného  rozsahu.  Na  rozdíl  od  Jednoduchého  časového  programu  mohou
úseky začínat a končit v obecný čas.

Komponenta pracuje s proměnnými typu pole (např. Array  of Byte nebo Array  of Word). Počet
prvků pole je dán konfigurací komponenty. Vliv na velikost pole mají parametry Časové úseky
> Počet a Datový typ regulované veličiny.

Význam jednotlivých bajtů pro časový program, který reguluje veličinu typu Byte a je rozdělen
na dva denní časové úseky:

Číslo bajtu Den v týdnu

1–3 Pondělí

4–6 Úterý

7–9 Středa

10–12 Čtvrtek

13–15 Pátek

16–18 Sobota

19–21 Neděle

Význam jednotlivých bajtů pro denní časový program:

Číslo bajtu Význam Rozsah hodnot

1 Hodina 0–23

2 Minuta 0–59
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3 Požadovaná hodnota regulované veličiny Dáno parametry Minimum a Maximum

Hodina  a  minuta  definují  čas  dne,  od  kterého  má  být  nastavena  regulovaná  veličina  na
požadovanou hodnotu.

Parametry

Parametry v záložkách Statické a Stavy definují  vzhled komponenty  ve vizualizačním okně a
jsou stejné jako u komponenty Tlačítko.

Základní

Zarovnání

Dynamické

Menu

Skripty/Akce

Záložka Zabezpečení je stejná jako pro Teco – Časový program.

Funkce

Vazba na proměnnou

Umožňuje nastavit vazbu na proměnnou typu Array  of  Byte, Array  of  Word,  Array  of
DoubleWord, Array  of ShortInt, Array  of  SmallInt, Array  of  LongInt, Array  of  LargeInt
nebo DataBlock, kam jsou ukládána data časového programu.

Časový program

Základní

Základní

Název

Definuje  název  časového  programu  zobrazovaného  v okně  časového  programu  a
používaného při ukládání konfigurací.
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Časové úseky

Počet

Definuje, na kolik časových úseků je rozdělen jeden den. Je možné vybrat v rozsahu 2
až 24 úseků. Čím větší je počet úseků, tím větší délka proměnné je vyžadována.

Seskupení

Určuje seskupení časových úseků v datech  časového  programu.  Seskupovat  časové
úseky lze dle jejich pořadí v rámci dne a pořadí dne v týdnu (volba Dle pořadí úseků v
rámci dne a pořadí dnů v týdnu), nebo pouze dle jejich pořadí v  rámci dne v týdnu
(volba Dle pořadí úseků v rámci dne).

Přenos dat

Timeout (ms)

Definuje délku intervalu, po který není v editoru časového programu povolené načtení
dat časového programu ze stanice. Hodnota timeoutu přenosu dat závisí na rychlosti
zápisu dat  časového programu do stanice. Pokud je hodnota timeoutu přenosu  dat
příliš krátká, může se stát, že data časového programu načtená ze stanice ihned po
zápisu dat budou odpovídat původním datům před zápisem.

Časový úsek

Čas

Definuje způsob ukládání časových hodnot v datech časového programu.

Jednotky

Definuje  jednotky  časových  hodnot  v  datech  časového  programu.  Časové  hodnoty
určují v časovém programu čas dne. Čas dne může být určen jednou hodnotou (volba
Milisekundy), nebo dvěma hodnotami (volba Hodiny a minuty).

Datový typ

Určuje datový typ časových hodnot. Datový typ lze změnit  pouze tehdy, je-li čas dne
určen dvěma hodnotami (volba Hodiny a minuty).

Hodnota

Definuje způsob ukládání požadovaných hodnot v datech časového programu.
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Název

Definuje název hodnoty. Název je  zobrazen  v  editoru  časového  programu  v  záhlaví
denních tabulek.

Datový typ

Definuje  datový  typ  hodnoty  (např.  jakého  typu  je  veličina,  která  představuje
požadovanou teplotu pro daný úsek dne).

Rozsah hodnot

Umožňuje upravit rozsah hodnot. Je možné zvolit rozsah hodnot podle datového typu
hodnoty (volba Datový typ), nebo použít předdefinovaný seznam stavů (volba Seznam
stavů).

Seznam stavů

Umožňuje nastavit vazbu na seznam stavů.

Minimum

Definuje minimální hodnotu, kterou je možné v editoru časového programu nastavit.

Maximum

Definuje maximální hodnotu, kterou je možné v editoru časového programu nastavit.

Editor

Základní

Titulek

Definuje text zobrazovaný v záhlaví editačního okna komponenty v runtime režimu.

Vzhled

Určuje  vzhled  editačního  okna  komponenty  v  runtime  režimu.  Komponenta  může
zobrazovat data časového programu ve sloupcových grafech (volba Dennní sloupcové
grafy), nebo v tabulkách (volba Denní tabulky).
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Editace

Způsob

Určuje  způsob  zadávání  hodnot  proměnných  k jednotlivým  časovým  úsekům  dne.
Volba  Přesné  zadání  vyžaduje  zadání  hodnoty  z klávesnice.  Volba  Pomocí  úrovní
umožňuje nastavovat hodnotu proměnné pomocí myši.

Přesné zadání

Počet des. míst

Definuje počet desetinných míst nastavované veličiny.

Pomocí úrovní

Počet úrovní

Definuje počet úrovní při nastavování hodnoty proměnné pomocí myši.

Přírůstek

Definuje  přírůstek  při  jednom  kliknutí  myši  do  prostoru  proměnné  (prostor  mezi
dvěma časovými značkami).

Stavy

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

Text

Definuje text vykreslovaný na ploše tlačítka. Text je vykreslován nastaveným Fontem,
Barvou tlačítka a Zarovnáním textu  (pokud není zadán text  pro Stav 1, je pro tento
stav přebírán text Stavu 0).

Obrázek

Definuje obrázek a nastavení jeho umístění na ploše tlačítka (Posun ve vodorovném a
svislém směru a Zarovnání obrázku na střed nebo k okrajům tlačítka).

Náhled

Zobrazuje náhled obrázku.
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Aktivní

3stavové aktivní tlačítko

Definuje Barvu tlačítka  a  Barvu  textu,  pokud  je  kurzor myši  nastaven  nad  plochu
tlačítka. Text je přebírán podle aktuálního stavu tlačítka.

7.5.3  Ekvitermní křivka

Komponenta  určená  k vizualizaci  a  ke  konfiguraci  parametrů  ekvitermní  regulace  topných
těles.  Ekvitermní  regulace  nastavuje  teplotu  topné  vody  podle  venkovní  teploty  (Funkce,
záložka Hlavní). Vzhled a obsah informačního panelu komponenty vychází z funkčních bloků
regulační  knihovny  RegoLib  prostředí  Mosaic.  Slouží  k vizualizaci  a  konfiguraci  dalších
parametrů z funkčních bloků Ekviterm1 nebo Ekviterm2. Pro obecné použití komponenty není
potřeba informační panel zobrazovat.

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické

Zabezpečení

Funkce, skripty, akce, menu

Zabezpečit

Umožňuje zabezpečit interakci uživatele a komponenty pomocí přístupových práv. Při
aktivaci  funkce  je  komponenta  přístupná  pouze  pro  uživatele  s dostatečným
oprávněním.  Ikona  klíče  vyvolá  dialog  Vybrat  přístupová  práva,  který  umožňuje
definovat  přístupová  práva  vyžadovaná  pro  přístup  ke  komponentě.  Uživatel  musí
disponovat minimálně jedním právem vybraným pomocí seznamu.
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Povolit zadávání hodnoty

Aktivací volby  je povoleno měnit  hodnoty  položek Minimální  ekvitermní  teplota  na
výstupu,  Útlum  výstupní  teploty,  Časové  zpoždění  začátku  a  konce  útlumového
provozu  nebo  pozice  bodů  křivky,  pokud  jsou  položky  navázány  na  proměnné.
Hodnoty  proměnných  lze  za  běhu  projektu  měnit  v  informačním  panelu.  Změna
hodnot  proměnných definujících polohu bodů ekvitermní  křivky  je  možná  i  z  grafu
tažením myší.

Povolit editaci parametrů grafu

Povoluje uživateli provádět úpravy grafického vzhledu komponenty v runtime režimu.
Pokud  jsou  úpravy  povoleny,  je  možné  vyvolat  dialog  Vlastnosti  grafu  příkazem  z
lokálního menu komponenty.

Zabezpečit

Umožňuje  omezit  právo  editace  parametrů  grafu  pouze  na  uživatele  s  daným
oprávněním.

Funkce

Hlavní

Nastavení hodnoty

Timeout nastavení (ms)

Definuje  délku  intervalu,  po  který  není  komponenta  aktualizovaná  podle  hodnot
proměnných.  Hodnota  timeoutu  nastavení  závisí  na  rychlosti  zápisu  proměnné  do
stanice.  Pokud  je  hodnota  timeoutu  nastavení  příliš  krátká,  může  se  stát,  že  se
v komponentě  ihned  po  provedení  změny  ještě  na  krátký  čas  zobrazí  původní
hodnota.

Ekvitermní body

Levá část záložky obsahuje seznam bodů, které definují ekvitermní křivku.

Venkovní teplota (°C)

Pro každý  bod je zadána požadovaná venkovní  teplota  a  tomu  odpovídající  teplota
topné vody.
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Ekvitermní teplota (°C)

Teplotu topné vody  je možné zadat  jako  konstantu  nebo  ji  navázat  na  proměnnou
s možností její změny za běhu.

Informační panel

Zobrazované informace

Informace, které není možné přímo měnit.

Provoz topení

Určuje,  zda  je  topení  zapnuté  nebo  vypnuté.  Parametr  je  obvykle  navázán  na
proměnnou typu Bool.

Venkovní teplota (°C)

Určuje hodnotu teploty vně objektu.

Výstupní ekvitermní teplota (°C)

Určuje hodnotu teploty vody pro vytápění.

Konfigurace

Minimální ekvitermní teplota na výstupu (°C)

Vypočtená ekvitermní teplota může  být  snížena  o nastavený  útlum,  ne  však méně,
než určuje tento parametr.

Útlum výstupní teploty (°C)

Slouží ke konfiguraci teplotního útlumu ekvitermní regulace. 

Časové zpoždění začátku a konce útlumového provozu (min)

Pokud je vstupní parametr Provoz topení v logické 0, je vypočtená ekvitermní teplota
postupně snižována dle rampy na hodnotu ekvitermní teploty  sníženou o nastavený
Útlum výstupní teploty. Pokud se parametr Provoz topení změní z logické 0 do logické
1, je opět výstupní teplota dle rampy parametru zvyšována na vypočtenou ekvitermní
teplotu. Doba, za kterou je tato hodnota dosažena, je dána tímto parametrem.
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Statické

Parametry grafu

Upřesnit

Vyvolá  dialogové  okno,  kde  je  možné  provádět  úpravy  v grafickém  vzhledu
komponenty  grafu (TeeChart). Podrobnější  popis  nastavení  vzhledu  grafu  je  podán
v kapitole Parametry grafu.

Vzhled komponenty

Zobrazit panel nástroj ů

Řídí zobrazení panelu nástrojů ekvitermní křivky. Panel obsahuje příkazy pro uložení
a pro vyčtení informací ze  stanice  a  příkaz  pro  zobrazení  nebo  skrytí  informačního
panelu na pravé straně.

Zobrazit informace o ekvitermní křivce

Informační panel na pravé straně obsahuje hodnoty  definované na záložce Funkce.
Hodnoty je možné měnit, pokud nejsou definovány jako konstanty.

Zobrazit povolené směry editace bodu

Pokud  jsou  souřadnice  bodů  ekvitermní  křivky  navázány  na  proměnné,  je  možné
měnit  polohu  bodu  přímo  tažením  myši.  Při  umístění  kurzoru  v okolí  bodu  jsou
zobrazeny šipky ve směrech, kde je možné bod posouvat.

Náhled grafu

Zobrazuje náhled ekvitermní křivky.
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7.6  Teco

Teco – IRC

Teco – Časový program

7.6.1  Teco – IRC

Komponenta slouží ke konfiguraci jednoho koncového modulu řídicího systému Tecoreg IRC.
Umožňuje sledovat provozní data, nastavovat týdenní časové programy, měnit vybrané funkce
koncového modulu a  podrobně  modul  konfigurovat  (parametry  PID regulace,  korekce  čidel
apod.).

Tecoreg IRC (nebo také Tecoreg TR100) označuje stavebnicový řídicí systém společnosti Teco
určený  pro distribuované řízení budov (především jejich topných, chladicích a  osvětlovacích
soustav a k ovládání různých spotřebičů) po jednotlivých místnostech. Pro tento způsob řízení
je používána zkratka IRC (Individual Room Control). 

Systém Tecoreg IRC má dvouúrovňovou topologii. K obslužnému počítačovému pracovišti jsou
připojeny komunikační moduly TR101, které zajišťují zabezpečený přenos dat mezi obslužnou
centrálou  a  koncovými  moduly.  Jeden  komunikační  modul  TR101  může  obsloužit  až  32
koncových  modulů.  Některé  řídicí,  regulační  a  zabezpečovací  funkce  společné  pro  celou
budovu  (např.  řízení  klimatizace,  kotelny  nebo  předávací  stanice)  jsou  realizovány
programovatelnými regulátory Tecoreg.

Regulace  soustav  a  ovládání  a  sledování  technického  zařízení  budovy  jsou  řešeny
distribuovaně pro  jednotlivé  místnosti  prostřednictvím koncových  modulů  TR111  a  TR112.
Koncové moduly ovládají podle vlastního regulačního algoritmu a časového programu ventily
otopných  těles,  popř.  osvětlení  a  elektrické  spotřebiče.  Koncový  modul  TR141  je  určen
k ovládání klimatizační jednotky (fan-coil), u níž řídí režim topení a chlazení a stupeň otáček
ventilátoru.

Přistupovat ke koncovému modulu je možné ve třech úrovních:

Sledování provozních dat

Neumožňuje provádět žádnou konfiguraci koncového modulu.

Editace časových programů

Umožňuje nastavení časových programů a uložení konfigurace do koncového modulu.
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Servisní přístup

Umožňuje plnou konfiguraci koncového modulu, včetně nastavení parametrů regulátoru.

Komponenta  pracuje  se  speciální  datovou  strukturou  (pole  bajtů  o délce  7169),  kterou
implementuje  proměnná  typu  IRC.  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  komunikačními  zónami  (oblast
provozních dat musí být vyčítána pomocí zón pouze pro on-line aktualizaci těchto dat).

Parametry

Parametry v záložkách Statické a Stavy definují  vzhled komponenty  ve vizualizačním okně a
jsou stejné jako u komponenty Tlačítko.

Základní

Zarovnání

Dynamické

Menu

Skripty/Akce

Zabezpečení

Funkce, skripty, akce, menu

Zabezpečit

Umožňuje zabezpečit interakci uživatele a komponenty pomocí přístupových práv. Při
aktivaci  funkce  je  komponenta  přístupná  pouze  pro  uživatele  s dostatečným
oprávněním.  Ikona  klíče  vyvolá  dialog  Vybrat  přístupová  práva,  který  umožňuje
definovat  přístupová  práva  vyžadovaná  pro  přístup  ke  komponentě.  Uživatel  musí
disponovat minimálně jedním právem vybraným pomocí seznamu.

Přístupová práva jsou vyžadována pro editaci časových programů.

Servis

Výběr přístupových práv vyžadovaných pro servisní přístup.



253Teco

Reliance 4 – Vývojové prostředí

Funkce

Vazba na proměnnou

Vazba  na  proměnnou  obsahující  strukturu  časového  programu.  Je  vyžadována
proměnná typu IRC. 

Parametry modulu

Adresa

Určuje adresu koncového modulu, který bude konfigurován (0–31).

Titulek okna

Definuje text zobrazovaný v záhlaví editačního okna komponenty v runtime režimu.

Zvolit typ modulu

Umožňuje uživateli zvolit typ koncového modulu v systému Tecoreg IRC. Typ modulu
určuje práci s komponentou v runtime režimu. Je definován pomocí konstant. Není-li
tato volba aktivována, je typ modulu zjišťován automaticky při komunikaci se stanicí. 

Typ modulu Název koncového modulu

11 TR111

12 TR112

15 TR115

16 TR116

21 TR121

22 TR122

41 TR141

Stavy

Vzhled a chování

Ploché tlačítko

Umožňuje alternativní zobrazení tlačítka v klidovém stavu. Plastický rám tlačítka bude
vykreslen pouze tehdy, pokud bude kurzor myši nad plochou komponenty.
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Grafické tlačítko

Umožňuje tlačítko vykreslit  jako uživatelem definovaný  obrázek.  Konkrétní  obrázky,
které  odpovídají  příslušným  stavům  tlačítka,  je  třeba  definovat  na  záložce  Stavy.
Nebude zobrazen rám ani text tlačítka.

Rozložení

Definuje způsob zobrazení obrázku grafického tlačítka – Normální, Podle komponenty
, Podle obrázku nebo jako Dlaždice. Podrobný popis způsobů rozložení viz Obrázek.

Text

Zalamovat text

Aktivuje  zalamování  textu  tlačítka.  Pokud  by  slovo  zasahovalo  mimo  plochu
komponenty, bude zobrazeno na dalším řádku.

Stín

Definuje zobrazení stínu textu s možností nastavit jeho Hloubku a Barvu.

Rám

Definuje  Šířku  plastického  a  Černého  orámování  kolem  tlačítka.  Podrobnosti  viz
komponenta Rám.

Podklad

Umožňuje zvolit,  zda  se  má  tlačítko  zobrazovat  jako  průhledné,  a  případně  vybrat
podkladovou Texturu (obrázku). Bude zobrazen rám i text tlačítka.

7.6.2  Teco – Časový program

Komponenta slouží ke konfiguraci funkčních bloků časových programů z  regulační knihovny
RegoLib  pro  Mosaic  a  časových  programů  v elektroinstalačním  systému  iNELS.  Časové
programy slouží k nastavení časově závislého ovládání elektroinstalace (programy Dvoustavový
program, TProg1, TProg2, TProg31 a TProg41) nebo regulace vytápění a klimatizace (program
Vytápění/ klimatizace). 

iNELS je sofistikovaný systém inteligentní elektroinstalace firmy ELKO EP určený zejména pro
spínání, stmívání, měření a regulaci a sledování stavů v objektech.
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Parametry

Parametry v záložkách Statické a Stavy definují  vzhled komponenty  ve vizualizačním okně a
jsou stejné jako u komponenty Tlačítko.

Základní

Zarovnání

Dynamické

Menu

Skripty/Akce

Zabezpečení

Funkce, skripty, akce, menu

Zabezpečit

Umožňuje zabezpečit interakci uživatele a komponenty pomocí přístupových práv. Při
aktivaci  funkce  je  komponenta  přístupná  pouze  pro  uživatele  s dostatečným
oprávněním.  Ikona  klíče  vyvolá  dialog  Vybrat  přístupová  práva,  který  umožňuje
definovat  přístupová  práva  vyžadovaná  pro  přístup  ke  komponentě.  Uživatel  musí
disponovat minimálně jedním právem vybraným pomocí seznamu.

Změny v nastavení

Povolit výběr konfigurace

Umožňuje  povolit  změnu  konfigurace  časového  programu  z předem  připraveného
seznamu. Funkci je možné Zabezpečit pomocí přístupových práv.

Editovat konfigurace

Umožňuje povolit editaci a vytváření seznamu konfigurací časového programu. Funkci
je možné Zabezpečit pomocí přístupových práv.

Automaticky ukládat změny v konfiguracích

Určuje v runtime režimu  způsob  ukládání  seznamu  konfigurací  časového  programu
před zavřením editoru.
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Funkce

Vazba na proměnnou

Definuje vazbu na proměnnou typu Array of Byte, Array of Word, Array of DoubleWord,
 Array  of  ShortInt,  Array  of  SmallInt,  Array  of  LongInt,  Array  of  LargeInt  nebo
DataBlock. Velikost pole určuje typ časového programu.

Časový program Velikost pole

(baj ty)

Vytápění/klimatizace 184

Dvoustavový program 336

TProg1 – týdenní časový program s jedním úsekem ZAP/VYP za den 56

TProg2 – týdenní časový program se dvěma úseky ZAP/VYP za den 112

TProg31 – týdenní časový program s jedním úsekem doby provozu 56

TProg41 – týdenní časový program se dvěma úseky doby provozu 112

Časový program

Název

Definuje název časového programu.

Typ

Umožňuje vybrat  typ  časového  programu.  Program Vytápění/ klimatizace  umožňuje
definovat pro každý den v týdnu 8 úseků s nastavením Komfort, Normal, Útlum nebo
Minimum.  Každé  úrovni  odpovídá  rozsah  teplot  pro  chlazení  a  pro  topení.
Dvoustavový  program umožňuje každý den v týdnu rozdělit na 16 úseků a v každém
úseku zvolit, zda má být zařízení Zapnuto, nebo Vypnuto. Programy TProg1 a TProg31
umožňují  pro  každý  den  v  týdnu  nastavit  jeden  časový  úsek.  Programy  TProg2  a
TProg41 umožňují  pro každý  den v týdnu nastavit  dva časové úseky. Funkční bloky
časových programů jsou definovány v regulační knihovně pro Mosaic.
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Přenos dat

Timeout (ms)

Definuje délku intervalu, po který není v editoru časového programu povolené načtení
dat časového programu ze stanice. Hodnota timeoutu přenosu dat závisí na rychlosti
zápisu dat  časového programu do stanice. Pokud je hodnota timeoutu přenosu  dat
příliš krátká, může se stát, že data časového programu načtená ze stanice ihned po
zápisu dat budou odpovídat původním datům před zápisem.

Okno nastavení časového programu

Titulek

Definuje text zobrazovaný v záhlaví editačního okna komponenty v runtime režimu.

Stavy

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

Text

Definuje text vykreslovaný na ploše tlačítka. Text je vykreslován nastaveným Fontem,
Barvou tlačítka a Zarovnáním textu  (pokud není zadán text  pro Stav 1, je pro tento
stav přebírán text Stavu 0).

Obrázek

Definuje obrázek a nastavení jeho umístění na ploše tlačítka (Posun ve vodorovném a
svislém směru a Zarovnání obrázku na střed nebo k okrajům tlačítka).

Náhled

Zobrazuje náhled obrázku.

Aktivní

3stavové aktivní tlačítko

Definuje Barvu tlačítka  a  Barvu  textu,  pokud  je  kurzor myši  nastaven  nad  plochu
tlačítka. Text je přebírán podle aktuálního stavu tlačítka.
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7.7  Johnson Controls

Johnson Controls – Editor svátků

Johnson Controls – Časový program

Johnson Controls – Dvoustavový časový program

7.7.1  Johnson Controls – Editor svátků

Komponenta  umožňuje  definovat  data  svátků  ve  stanicích  Johnson  Controls  a  společně
s časovým programem umožňují  ovládat  zapínání a vypínání  zařízení  po  definované  časové
intervaly. Podrobnější informace o možnostech nastavení jsou popsány  v příručce Reliance 4
Runtime.

Parametry

Parametry v záložkách Statické a Stavy definují  vzhled komponenty  ve vizualizačním okně a
jsou stejné jako u komponenty Tlačítko.

Základní

Zarovnání

Dynamické

Menu

Skripty/Akce

Zabezpečení

Funkce

Vazba na proměnnou

Definuje  vazbu  na  proměnnou  typu  Array  of  Word  o  velikosti  60  prvků,  která  je
vyčítána ze stanice Johnson Controls.

Titulek editačního okna

Definuje text zobrazovaný v záhlaví editačního okna komponenty v runtime režimu.
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Přenos dat

Timeout (ms)

Definuje  délku  intervalu,  po  který  je  v komponentě  zobrazena  právě  změněná
hodnota. Pokud je timeout příliš krátký, může se stát, že se v komponentě ihned po
provedení změny ještě na krátký čas zobrazí původní hodnota.

Stavy

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

Text

Definuje text vykreslovaný na ploše tlačítka. Text je vykreslován nastaveným Fontem,
Barvou tlačítka a Zarovnáním textu  (pokud není zadán text  pro Stav 1, je pro tento
stav přebírán text Stavu 0).

Obrázek

Definuje obrázek a nastavení jeho umístění na ploše tlačítka (Posun ve vodorovném a
svislém směru a Zarovnání obrázku na střed nebo k okrajům tlačítka).

Náhled

Zobrazuje náhled obrázku.

Aktivní

3stavové aktivní tlačítko

Definuje Barvu tlačítka  a  Barvu  textu,  pokud  je  kurzor myši  nastaven  nad  plochu
tlačítka. Text je přebírán podle aktuálního stavu tlačítka.

7.7.2  Johnson Controls – Časový program

Komponenta  umožňuje  nastavovat  parametry  časového  programu  ve  stanicích  Johnson
Controls. Podrobnější informace o možnostech nastavení jsou popsány  v příručce Reliance 4
Runtime.



260 Johnson Controls

Reliance 4 – Vývojové prostředí

Parametry

Parametry v záložkách Statické a Stavy definují  vzhled komponenty  ve vizualizačním okně a
jsou stejné jako u komponenty Tlačítko.

Základní

Zarovnání

Dynamické

Menu

Skripty/Akce

Zabezpečení

Funkce

Vazba na proměnnou

Definuje  vazbu  na  proměnnou  typu  Array  of  Word  o  velikosti  29  prvků,  která  je
vyčítána ze stanice Johnson Controls.

Titulek editačního okna

Definuje text zobrazovaný v záhlaví editačního okna komponenty v runtime režimu.

Přenos dat

Timeout (ms)

Definuje  délku  intervalu,  po  který  je  v komponentě  zobrazena  právě  změněná
hodnota. Pokud je timeout příliš krátký, může se stát, že se v komponentě ihned po
provedení změny ještě na krátký čas zobrazí původní hodnota.

Stavy

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

Text

Definuje text vykreslovaný na ploše tlačítka. Text je vykreslován nastaveným Fontem,
Barvou tlačítka a Zarovnáním textu  (pokud není zadán text  pro Stav 1, je pro tento
stav přebírán text Stavu 0).
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Obrázek

Definuje obrázek a nastavení jeho umístění na ploše tlačítka (Posun ve vodorovném a
svislém směru a Zarovnání obrázku na střed nebo k okrajům tlačítka).

Náhled

Zobrazuje náhled obrázku.

Aktivní

3stavové aktivní tlačítko

Definuje Barvu tlačítka  a  Barvu  textu,  pokud  je  kurzor myši  nastaven  nad  plochu
tlačítka. Text je přebírán podle aktuálního stavu tlačítka.

7.7.3  Johnson Controls – Dvoustavový časový program

Komponenta umožňuje nastavovat parametry dvoustavového časového programu ve stanicích
Johnson  Controls.  Podrobnější  informace  o  možnostech  nastavení  jsou  popsány  v příručce
Reliance 4 Runtime.

Parametry

Parametry v záložkách Statické a Stavy definují  vzhled komponenty  ve vizualizačním okně a
jsou stejné jako u komponenty Tlačítko.

Základní

Zarovnání

Dynamické

Menu

Skripty/Akce

Zabezpečení

Funkce

Vazba na proměnnou

Definuje  vazbu  na  proměnnou  typu  Array  of  Word  o  velikosti  29  prvků,  která  je
vyčítána ze stanice Johnson Controls.
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Titulek editačního okna

Definuje text zobrazovaný v záhlaví editačního okna komponenty v runtime režimu.

Přenos dat

Timeout (ms)

Definuje  délku  intervalu,  po  který  je  v komponentě  zobrazena  právě  změněná
hodnota. Pokud je timeout příliš krátký, může se stát, že se v komponentě ihned po
provedení změny ještě na krátký čas zobrazí původní hodnota.

Stavy

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

Text

Definuje text vykreslovaný na ploše tlačítka. Text je vykreslován nastaveným Fontem,
Barvou tlačítka a Zarovnáním textu  (pokud není zadán text  pro Stav 1, je pro tento
stav přebírán text Stavu 0).

Obrázek

Definuje obrázek a nastavení jeho umístění na ploše tlačítka (Posun ve vodorovném a
svislém směru a Zarovnání obrázku na střed nebo k okrajům tlačítka).

Náhled

Zobrazuje náhled obrázku.

Aktivní

3stavové aktivní tlačítko

Definuje Barvu tlačítka  a  Barvu  textu,  pokud  je  kurzor myši  nastaven  nad  plochu
tlačítka. Text je přebírán podle aktuálního stavu tlačítka.
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7.8  Sauter

Sauter – Editor svátků

Sauter – Časový program

7.8.1  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.

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

Parametry v záložkách Statické a Stavy definují  vzhled komponenty  ve vizualizačním okně a
jsou stejné jako u komponenty Tlačítko.

Základní

Zarovnání

Dynamické

Menu

Skripty/Akce

Zabezpečení
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Funkce

Vazba na proměnnou

Definuje  vazbu  na  proměnnou  typu  Array  of  Word  obsahující  data  definovaných
svátků.

Titulek editačního okna

Definuje text zobrazovaný v záhlaví editačního okna komponenty v runtime režimu.

Přenos dat

Timeout (ms)

Definuje maximální dobu určenou pro přenos dat z PC do stanice Sauter a naopak.

Stavy

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

Text

Definuje text vykreslovaný na ploše tlačítka. Text je vykreslován nastaveným Fontem,
Barvou tlačítka a Zarovnáním textu  (pokud není zadán text  pro Stav 1, je pro tento
stav přebírán text Stavu 0).

Obrázek

Definuje obrázek a nastavení jeho umístění na ploše tlačítka (Posun ve vodorovném a
svislém směru a Zarovnání obrázku na střed nebo k okrajům tlačítka).

Náhled

Zobrazuje náhled obrázku.

Aktivní

3stavové aktivní tlačítko

Definuje Barvu tlačítka  a  Barvu  textu,  pokud  je  kurzor myši  nastaven  nad  plochu
tlačítka. Text je přebírán podle aktuálního stavu tlačítka.
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7.8.2  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  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

Parametry v záložkách Statické a Stavy definují  vzhled komponenty  ve vizualizačním okně a
jsou stejné jako u komponenty Tlačítko.

Základní

Zarovnání

Dynamické

Menu

Skripty/Akce

Zabezpečení

Funkce

Levá  část  záložky  obsahuje  seznam  programů.  Položky  seznamu  je  možné  přidávat  a
mazat pomocí standardních příkazů přístupných z panelu nástrojů nebo z lokálního menu.
Po výběru programu je možné v pravé části záložky definovat příslušné parametry.
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Vazba na proměnnou

Definuje vazbu na proměnnou typu  Array  of  DoubleWord  obsahující  data  časových
programů.

Titulek editačního okna

Definuje text zobrazovaný v záhlaví editačního okna komponenty v runtime režimu.

Přenos dat

Timeout (ms)

Definuje maximální dobu určenou pro přenos dat z PC do stanice Sauter a naopak.

Základní

Text

Definuje název časového programu.

MFA

Definuje  jemnou  strojní  adresu,  na  kterou  je  zapsán  výsledný  povel  časového
programu.

Povely

Obsahuje  seznam povelů,  které  přísluší  k danému  programu.  Položky  seznamu  je
možné přidávat a mazat pomocí standardních příkazů.

Text

Definuje text povelu.

Hodnota

Definuje hodnotu povelu.

Stavy

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

Definuje text vykreslovaný na ploše tlačítka. Text je vykreslován nastaveným Fontem,
Barvou tlačítka a Zarovnáním textu  (pokud není zadán text  pro Stav 1, je pro tento
stav přebírán text Stavu 0).

Obrázek

Definuje obrázek a nastavení jeho umístění na ploše tlačítka (Posun ve vodorovném a
svislém směru a Zarovnání obrázku na střed nebo k okrajům tlačítka).

Náhled

Zobrazuje náhled obrázku.

Aktivní

3stavové aktivní tlačítko

Definuje Barvu tlačítka  a  Barvu  textu,  pokud  je  kurzor myši  nastaven  nad  plochu
tlačítka. Text je přebírán podle aktuálního stavu tlačítka.
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7.9  BACnet

BACnet – Časový program

7.9.1  BACnet – Časový program

Komponenta  se  vzhledem tlačítka  určená  k použití  v projektech  obsahujících  jednu  či  více
stanic  typu  BACnet.  Po  kliknutí  na  komponentu  v runtime  režimu  je  zobrazeno  okno  pro
editaci  týdenního  časového  programu.  Funkce  tohoto  okna  umožňují  vyčtení  časového
programu ze stanice BACnet, editaci a zápis zpět do stanice.

Jeden  časový  program je  ve  stanici  BACnet  uložen  v  objektu  Schedule,  vlastnost  weekly-
schedule.  Hlavní  proměnná,  na  kterou  je  komponenta  vázána,  musí  být  typu  DataBlock.
Proměnná je de facto pole bajtů, jehož délku je třeba zvolit tak, aby se všechny časové úseky
definované v časovém programu do tohoto pole vešly. Každá změna povelu/stavu časového
programu představuje 6 bajtů. Každý  den obsadí navíc 2 režijní bajty. Celý  časový  program
pak také obsadí 2 režijní bajty navíc.

Příklady:

Jedna  událost  pro  jeden  den  definovaná  dvěma  stavy  – zapnuto  v  6:00  a  vypnuto  v
19:00 – zabírá 12 bajtů + 2 bajty režijní/den + 2 bajty režijní/program. Celkem 16 bajtů.

Dvě události pro jeden den definované dvěma stavy tedy zabírají 2 x 12 bajtů + 2 bajty
režijní/den + 2 bajty režijní/program. Celkem 28 bajtů.

Jedna událost definovaná pro dva různé dny zabírá 2 x 12 bajtů + 2 x 2 bajty režijní/den
+ 2 bajty režijní/program. Celkem 30 bajtů.

Jedna událost definovaná pro každý den v týdnu zabírá 7 x 12 bajtů + 7 x 2 bajty režijní/
den + 2 bajty režijní/program. Celkem 100 bajtů.

Dvě události pro  jeden  den  definované  třemi  stavy  – topení  v  6:00,  útlum  v  16:00  a
vypnuto  v  19:00  – zabírají  18  bajtů  +  2  bajty  režijní/den  +  2  bajty  režijní/program.
Celkem 22 bajtů.

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

Parametry v záložkách Statické a Stavy definují  vzhled komponenty  ve vizualizačním okně a
jsou stejné jako u komponenty Tlačítko.
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Základní

Zarovnání

Dynamické

Menu

Skripty/Akce

Zabezpečení

Funkce

Vazba na proměnnou

Definuje vazbu na proměnnou typu DataBlock obsahující data  týdenního  časového
programu.

Levá  část  záložky  dále  obsahuje  seznam  aktivních  stavů/povelů  časového  programu.
Položky  seznamu  je  možné  přidávat  a  mazat  pomocí  standardních  příkazů  přístupných
z panelu nástrojů nebo z lokálního menu. Po výběru příslušného stavu/povelu je  možné
v pravé části záložky definovat jednotlivé parametry.

Definice aktivních stavů:

Text

Definuje název aktivního stavu/povelu časového programu tak, jak bude zobrazován v
editačním okně (např. zapnuto, chlazení, topení).

Hodnota

Definuje hodnotu stavu/povelu.

Pozadí

Definuje barvu stavu/povelu, kterou bude stav/povel vyobrazen v editačním okně.

Implicitní hodnota

Hodnota, která odpovídá stavu/povelu, kdy je časový program neaktivní.

Implicitní datový typ

Bude doplněno.

Přenos dat
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Timeout (ms)

Definuje maximální dobu určenou pro přenos dat z PC do stanice BACnet a naopak.

Stavy

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

Text

Definuje text vykreslovaný na ploše tlačítka. Text je vykreslován nastaveným Fontem,
Barvou tlačítka a Zarovnáním textu  (pokud není zadán text  pro Stav 1, je pro tento
stav přebírán text Stavu 0).

Obrázek

Definuje obrázek a nastavení jeho umístění na ploše tlačítka (Posun ve vodorovném a
svislém směru a Zarovnání obrázku na střed nebo k okrajům tlačítka).

Náhled

Zobrazuje náhled obrázku.

Aktivní

3stavové aktivní tlačítko

Definuje Barvu tlačítka  a  Barvu  textu,  pokud  je  kurzor myši  nastaven  nad  plochu
tlačítka. Text je přebírán podle aktuálního stavu tlačítka.
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7.10  IP kamery

IP kamera Axis

IP kamera Vivotek

IP kamera Pelco

Digifort

7.10.1  IP kamera Axis

Komponenta zajišťující integraci videa IP kamer Axis do vizualizace. Umožňuje:

umístit video do vizualizačního okna 

řídit spojení s kamerou pomocí proměnné

záznam videa do souboru 

řízení záznamu pomocí proměnné

provádět další funkce závislé na použitém typu kamery: otáčení kamerou, optické přiblížení
(zoom) atd.

konfigurovat  vzhled přehrávače (možnosti nástrojové  lišty,  stavového  řádku,  kontextového
menu)

Komponenta využívá originálního ovladače AXIS Media Control dodávaného s IP kamerou. Je
určena pro všechny typy IP kamer Axis, které spolupracují s tímto ovladačem. V současné době
jde  o všechny  IP  kamery  Axis.  AXIS  Media  Control  a  jeho  SDK  jsou  součástí  instalátoru
Reliance Add-On Pack.

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické
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Funkce

Vazba na proměnnou

Řídit spoj ení

Umožňuje řídit spojení s IP kamerou pomocí proměnné. Nenulová hodnota proměnné
znamená, že spojení bude navázáno.

Připojení a přihlášení

Adresa

Určuje IP adresu nebo síťový název IP kamery.

Port

Číslo TCP portu.

Typ média

Určuje typ média určený pro přenos video informace z IP kamery (kodek).

Jméno

Uživatelské jméno pro přihlášení k IP kameře (lze změnit pomocí konfigurační webové
stránky IP kamery).

Heslo

Heslo pro přihlášení k IP kameře (lze změnit  pomocí konfigurační webové stránky  IP
kamery).

Video

Záznam videa

Nikdy

Záznam videa na disk nebude prováděn.

Vždy (pokud j e navázáno spoj ení)

Záznam  videa  bude  prováděn  do  vybraného  adresáře,  pokud  bude  s IP  kamerou
navázáno spojení (obraz bude k dispozici).
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Řízen proměnnou

Záznam do  vybraného  adresáře  bude  prováděn,  pokud  bude  navázáno  spojení  a
hodnota řídicí proměnné bude nenulová.

Adresář pro video soubory

Určuje adresář, do kterého budou ukládány  soubory  se záznamem z kamery.  Název
souboru obsahuje datum a čas začátku záznamu (pro každé spojení bude  vytvořen
samostatný  soubor).  Adresář  může  být  určen  i  pomocí  řetězcové  proměnné  (Řízen
proměnnou).

Statické

Vzhled

Režim uživatelského rozhraní

Určuje  režim  uživatelského  rozhraní.  Podrobnosti  lze  nalézt  v dokumentaci  k SDK
(AXIS Media Control).

Zobrazit nástroj ovou lištu

Určuje viditelnost nástrojové lišty uživatelského rozhraní IP kamery.

Konfigurace nástroj ové lišty

Umožňuje upřesnit konfiguraci nástrojové lišty. Podrobnosti lze nalézt v dokumentaci
k SDK (AXIS Media Control).

Zobrazit stavový řádek

Určuje viditelnost stavového řádku komponenty.

Povolit kontextové menu

Určuje, zda má být povoleno zobrazení kontextového menu komponenty.

Maximalizovat/ obnovit při dvoj itém kliknutí

Určuje, zda má být  povolena  maximalizace  videa  na  celou  obrazovku  (při  dvojitém
kliknutí myši).



274 IP kamery

Reliance 4 – Vývojové prostředí

7.10.2  IP kamera Vivotek

Komponenta zajišťující integraci videa IP kamer Vivotek do vizualizace. Umožňuje:

umístit video do vizualizačního okna 

řídit spojení s kamerou pomocí proměnné

záznam videa do souboru 

řízení záznamu pomocí proměnné

provádět další funkce závislé na použitém typu kamery: otáčení kamerou, optické přiblížení
(zoom) atd.

číst  externí  binární  vstupy,  resp.  ovládat  binární  výstupy  (pokud  externími  vstupy,  resp.
výstupy připojená IP kamera disponuje)

konfigurovat  vzhled přehrávače (možnosti nástrojové  lišty,  stavového  řádku,  kontextového
menu)

Komponenta  využívá  originálního  ovladače  Vitamin  Control  dodávaného  s IP  kamerou.  Je
určena pro všechny typy IP kamer Vivotek, které spolupracují  s tímto ovladačem. V  současné
době jde o všechny IP kamery Vivotek. Vitamin Control je součástí instalátoru Reliance Add-On
Pack.

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické

Funkce

Vazba na proměnnou

Řídit spoj ení

Umožňuje řídit spojení s IP kamerou pomocí proměnné. Nenulová hodnota proměnné
znamená, že spojení bude navázáno.
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Připojení a přihlášení

Adresa

Určuje IP adresu nebo síťový název IP kamery.

HTTP port

Číslo HTTP portu.

Server

Určuje typ (řadu) IP kamery.

Protokol

Určuje protokol používaný pro komunikaci s IP kamerou (UDP, TCP, HTTP).

Jméno

Uživatelské jméno pro přihlášení k IP kameře (lze změnit pomocí konfigurační webové
stránky IP kamery).

Heslo

Heslo pro přihlášení k IP kameře (lze změnit  pomocí konfigurační webové stránky  IP
kamery).

Video

Záznam videa

Nikdy

Záznam videa na disk nebude prováděn.

Vždy (pokud j e navázáno spoj ení)

Záznam  videa  bude  prováděn  do  vybraného  adresáře,  pokud  bude  s IP  kamerou
navázáno spojení (obraz bude k dispozici).

Řízen proměnnou

Záznam do  vybraného  adresáře  bude  prováděn,  pokud  bude  navázáno  spojení  a
hodnota řídicí proměnné bude nenulová.
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Adresář pro video soubory

Určuje adresář, do kterého budou ukládány  soubory  se záznamem z kamery.  Název
souboru obsahuje datum a čas začátku záznamu (pro každé spojení bude  vytvořen
samostatný  soubor).  Adresář  může  být  určen  i  pomocí  řetězcové  proměnné  (Řízen
proměnnou).

Externí V/V

Externí vstupy a výstupy

Vstup

Umožňuje číst stav externího vstupu IP kamery  a přenášet  jej  do vybrané proměnné
(pokud IP kamera disponuje externím vstupem).

Výstup

Umožňuje  ovládat  externí  výstup  IP  kamery  pomocí  vybrané  proměnné  (pokud  IP
kamera disponuje externím výstupem).

Statické

Vzhled

Zobrazit nástroj ovou lištu

Určuje viditelnost nástrojové lišty komponenty.

Zobrazit rám

Určuje viditelnost rámu komponenty.

Zobrazit titulkový pruh

Určuje viditelnost titulkového pruhu komponenty. 

7.10.3  IP kamera Pelco

Komponenta zajišťující integraci videa IP kamer Pelco do vizualizace. Umožňuje:

umístit video do vizualizačního okna 

řídit spojení s kamerou pomocí proměnné
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provádět další funkce závislé na použitém typu kamery: otáčení kamerou, optické přiblížení
(zoom) atd.

konfigurovat vzhled přehrávače (možnosti nástrojové lišty, stavového řádku)

Komponenta využívá originálního ovladače Pelco Viewer. Je určena pro všechny typy IP kamer
Pelco, které spolupracují s tímto ovladačem. V současné době jde o všechny IP kamery Pelco.
Pelco Viewer je součástí instalátoru Reliance Add-On Pack.

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické

Funkce

Vazba na proměnnou

Řídit spoj ení

Umožňuje řídit spojení s IP kamerou pomocí proměnné. Nenulová hodnota proměnné
znamená, že spojení bude navázáno.

Připojení a přihlášení

RTSP URL

Určuje RTSP URL IP kamery.

Adresa

Určuje IP adresu nebo síťový název IP kamery.

Jméno

Uživatelské jméno pro přihlášení k IP kameře.

Heslo

Heslo pro přihlášení k IP kameře.
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Statické

Vzhled

Zobrazit nástroj ovou lištu

Určuje viditelnost nástrojové lišty uživatelského rozhraní IP kamery.

Zobrazit stavový řádek

Určuje viditelnost stavového řádku komponenty.

7.10.4  Digifort

Komponenta zajišťující integraci kamerového systému Digifort do vizualizace. Umožňuje:

umístit video do vizualizačního okna 

umístit tzv. Screen View do vizualizačního okna

řídit spojení pomocí proměnné

provádět další funkce závislé na použitém typu kamery: otáčení kamerou, optické přiblížení
(zoom) atd.

Digifort je kamerový systém umožňující sdružit neomezené množství IP kamer a analogových
kamer různých výrobců do jednoho celku a pracovat s nimi jednotně.

Komponenta Digifort integruje do SCADA/HMI systému Reliance libovolnou kameru systému
Digifort.  Komponenta  spolupracuje  se  systémem  Digifort  verze  7.  Starší  verze  nejsou
podporovány. Na počítači, kde má být kamera ve vizualizačním projektu dostupná, musí být
nainstalovány  originální  ovladače,  což  lze  provést  spuštěním  souboru  Plugins.exe  (ten
nainstaluje ovladače pro integraci videa do vizualizačního projektu) nebo souboru Clients.exe
(ten nainstaluje i klientský dohledový modul systému Digifort).

www.digifort.com

Parametry

Základní

Zarovnání

Dynamické

http://www.digifort.com
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Funkce

Vazba na proměnnou

Řídit spoj ení

Umožňuje řídit  spojení se  systémem Digifort  pomocí  proměnné.  Nenulová  hodnota
proměnné znamená, že spojení bude navázáno.

Připojení a přihlášení

Adresa

Určuje IP adresu nebo síťový název serveru, na kterém je provozován systém Digifort.

Název serveru

Název serveru zadaný v systému Digifort.

Verze

Určuje verzi systému Digifort.

Port

Číslo TCP portu systému Digifort.

Jméno

Uživatelské jméno pro přihlášení k systému Digifort.

Heslo

Heslo pro přihlášení k systému Digifort.

Obsah

Typ obj ektu

Typ objektu, který bude vložen do vizualizačního okna. Vložit je možné video kamery
– tomu odpovídají volby  Kamera  a tzv. Screen View, tj. více kamer rozmístěných do
matice. Screen View může být v systému Digifort definováno jako veřejné (tj. společné
pro  všechny  uživatele)  –  tomu  odpovídá  volba  Screen  View,  nebo  neveřejné  (tj.
dostupné jen některým uživatelům) – tomu odpovídá volba Screen View (uživatel).



280 IP kamery

Reliance 4 – Vývojové prostředí

Název obj ektu

Název objektu, který bude vložen do vizualizačního okna, např. název, pod kterým je
kamera zaregistrována v systému Digifort.

Screen Style

Číselný identifikátor, který popisuje způsob rozmístění kamer v matici (např. hodnota
6278  odpovídá  čtyřem  kamerám  odděleným  křížem).  Lze  definovat  i  vlastní
rozmístění (viz dokumentace k systému Digifort). Parametr má význam pouze tehdy,
je-li parametr Typ obj ektu nastaven na Screen View nebo Screen View (uživatel).
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7.11  Elgas

Elgas – Složení plynu

7.11.1  Elgas – Složení plynu

Komponenta  se  vzhledem tlačítka  určená  k použití  v projektech  obsahujících  jednu  či  více
stanic  typu  Elgas2.  Po  kliknutí  na  komponentu  v runtime  režimu  je  zobrazeno  okno  pro
editaci složení plynu. Funkce tohoto okna umožňují  vyčtení složení plynu ze stanice Elgas2,
editaci a zápis zpět do stanice.

Složení plynu je z/do přístroje vyčteno/zapsáno prostřednictvím komunikační  funkce  čtení/
zápisu parametrů pro SCADA  systémy. Hlavní proměnná, na  kterou  je  komponenta  vázána,
musí mít definován druh proměnné Speciální fyzická a typ proměnné Složení plynu. Vnitřně
je  proměnná  typu  DataBlock  o  pevné  délce  zajišťující  vyčtení  složení  plynu  dle
komunikačního protokolu Elgas ver. 2, 15. vydání. 

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

Parametry v záložkách Statické a Stavy definují  vzhled komponenty  ve vizualizačním okně a
jsou stejné jako u komponenty Tlačítko.

Základní

Zarovnání

Dynamické

Menu

Skripty/Akce

Zabezpečení

Funkce

Vazba na proměnnou

Definuje vazbu na proměnnou typu DataBlock obsahující data složení plynu.
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Titulek editačního okna

Definuje text zobrazovaný v záhlaví editačního okna komponenty v runtime režimu.

Stavy

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

Text

Definuje text vykreslovaný na ploše tlačítka. Text je vykreslován nastaveným Fontem,
Barvou tlačítka a Zarovnáním textu  (pokud není zadán text  pro Stav 1, je pro tento
stav přebírán text Stavu 0).

Obrázek

Definuje obrázek a nastavení jeho umístění na ploše tlačítka (Posun ve vodorovném a
svislém směru a Zarovnání obrázku na střed nebo k okrajům tlačítka).

Náhled

Zobrazuje náhled obrázku.

Aktivní

3stavové aktivní tlačítko

Definuje Barvu tlačítka  a  Barvu  textu,  pokud  je  kurzor myši  nastaven  nad  plochu
tlačítka. Text je přebírán podle aktuálního stavu tlačítka.
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7.12  AMiT

AMiT – Časový program

7.12.1  AMiT – Časový program

Komponenta umožňuje nastavovat parametry časového programu ve stanicích AMiT.

Parametry

Parametry v záložkách Statické a Stavy definují  vzhled komponenty  ve vizualizačním okně a
jsou stejné jako u komponenty Tlačítko.

Základní

Zarovnání

Dynamické

Menu

Skripty/Akce

Zabezpečení

Funkce

Vazba na proměnnou

Definuje  vazbu  na  proměnné  obsahující  konfiguraci  časového  programu.  Data
časového  programu  jsou  uložena  ve  dvou  proměnných  –  Matice  časů  a  Matice
hodnot. Proměnná Matice časů  musí být  typu Array  of  LongInt  a proměnná Matice
hodnot  může  být  typu  Array  of  SmallInt,  Array  of  LongInt  nebo  Array  of  Float.  U
proměnných  musí  být  nastaveny  správné  rozměry  matice  prvků.  Rozměry  matice
prvků musí být u obou proměnných shodné. Počet řádků matice určuje počet denních
časových programů. Povolený počet řádků matice je 7 (konfigurace denních časových
programů  pro  týden)  nebo  8  (obsahuje  kromě  konfigurace  denních  časových
programů  pro  týden  i  konfiguraci  denního  časového  programu  pro  svátky).  Počet
sloupců matice určuje v denním časovém programu počet zlomů časového programu.
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Časový program

Základní

Základní

Název

Definuje  název  časového  programu.  Ten  je  zobrazen  v záhlaví  editačního  okna
komponenty v runtime režimu.

Povolit svátky

Umožňuje zobrazit  a editovat  denní časový  program určený  pro  svátky.  Parametr je
povolený  pouze tehdy, mají-li proměnné Matice časů  a Matice hodnot  počet  řádků
matice 8.

Přenos dat

Timeout (ms)

Definuje délku intervalu, po který není v editoru časového programu povolené načtení
dat časového programu ze stanice. Hodnota timeoutu přenosu dat závisí na rychlosti
zápisu dat  časového programu do stanice. Pokud je hodnota timeoutu přenosu  dat
příliš krátká, může se stát, že data časového programu načtená ze stanice ihned po
zápisu dat budou odpovídat původním datům před zápisem.

Časový úsek

Hodnota

Název

Definuje název hodnoty. Název je  zobrazen  v  editoru  časového  programu  v  záhlaví
denních tabulek.

Minimum

Definuje minimální hodnotu, kterou je možné v editoru časového programu nastavit.

Maximum

Definuje maximální hodnotu, kterou je možné v editoru časového programu nastavit.
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Editor

Základní

Titulek

Definuje text zobrazovaný v záhlaví editačního okna komponenty v runtime režimu.

Vzhled

Určuje  vzhled  editačního  okna  komponenty  v  runtime  režimu.  Komponenta  může
zobrazovat data časového programu ve sloupcových grafech (volba Dennní sloupcové
grafy), nebo v tabulkách (volba Denní tabulky).

Editace

Počet des. míst

Definuje počet desetinných míst nastavované veličiny.

Stavy

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

Text

Definuje text vykreslovaný na ploše tlačítka. Text je vykreslován nastaveným Fontem,
Barvou tlačítka a Zarovnáním textu  (pokud není zadán text  pro Stav 1, je pro tento
stav přebírán text Stavu 0).

Obrázek

Definuje obrázek a nastavení jeho umístění na ploše tlačítka (Posun ve vodorovném a
svislém směru a Zarovnání obrázku na střed nebo k okrajům tlačítka).

Náhled

Zobrazuje náhled obrázku.
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Aktivní

3stavové aktivní tlačítko

Definuje Barvu tlačítka  a  Barvu  textu,  pokud  je  kurzor myši  nastaven  nad  plochu
tlačítka. Text je přebírán podle aktuálního stavu tlačítka.
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7.13  Wago

Wago – Časový program

7.13.1  Wago – Časový program

Komponenta  umožňuje  nastavovat  parametry  časového  programu  ve  stanicích  Wago.
Podrobnější informace o možnostech nastavení jsou popsány v příručce Reliance 4 Runtime.

Parametry

Parametry v záložkách Statické a Stavy definují  vzhled komponenty  ve vizualizačním okně a
jsou stejné jako u komponenty Tlačítko.

Základní

Zarovnání

Dynamické

Menu

Skripty/Akce

Zabezpečení

Funkce

Vazba na proměnnou

Definuje vazbu na proměnnou typu DataBlock o velikosti 29 prvků, která je vyčítána
ze stanice Wago.

Titulek editačního okna

Definuje text zobrazovaný v záhlaví editačního okna komponenty v runtime režimu.

Přenos dat

Timeout (ms)

Definuje  délku  intervalu,  po  který  je  v komponentě  zobrazena  právě  změněná
hodnota. Pokud je timeout příliš krátký, může se stát, že se v komponentě ihned po
provedení změny ještě na krátký čas zobrazí původní hodnota.
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Stavy

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

Text

Definuje text vykreslovaný na ploše tlačítka. Text je vykreslován nastaveným Fontem,
Barvou tlačítka a Zarovnáním textu  (pokud není zadán text  pro Stav 1, je pro tento
stav přebírán text Stavu 0).

Obrázek

Definuje obrázek a nastavení jeho umístění na ploše tlačítka (Posun ve vodorovném a
svislém směru a Zarovnání obrázku na střed nebo k okrajům tlačítka).

Náhled

Zobrazuje náhled obrázku.

Aktivní

3stavové aktivní tlačítko

Definuje Barvu tlačítka  a  Barvu  textu,  pokud  je  kurzor myši  nastaven  nad  plochu
tlačítka. Text je přebírán podle aktuálního stavu tlačítka.
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8  Správci

Správci  slouží  k prohlížení,  vytváření  a  úpravě  objektů,  které  jsou  součástí  vizualizačního
projektu. Objekty jsou zejména vizuální komponenty a okna, dále počítače, stanice, databáze,
grafy, tabulkové a uživatelské sestavy, receptury a další.

Správce oken, Správce komponent  a Správce hladin jsou  popsány  v kapitole  Plovoucí  okna
prostředí. Společným znakem ostatních správců je jejich vzhled a způsob ovládání (výjimkou
jsou Správce textů, Správce skriptů a Správce obrázků). Správce je možné vyvolat  příkazem
z menu Správci nebo z panelu nástrojů.

Panel nástrojů

Obsahuje příkazy pro práci s objekty. Některá tlačítka jsou pro všechny správce společná,
jiná se mohou vzhledem i funkcí  lišit  podle  typu  správce.  Popis  společných  funkcí  viz
Společné příkazy panelu nástrojů.

Strom objektů

Obsahuje  seznam objektů  zobrazený  formou  stromu  tak,  aby  byla  patrná  podřízenost
jednotlivých objektů. Ze stromu je možné vyvolat  lokální menu, které obsahuje  příkazy
obsažené i v Panelu nástroj ů.

Seznam podřízených objektů

Obsahuje  seznam  objektů  podřízených  objektu  označenému  ve  stromu.  Zobrazené
objekty  se  nacházejí  na  jedné  úrovni  hierarchie  (stromové  struktury).  V seznamu  je
možné označit  více objektů najednou (změna parametrů je pak aplikována na všechny
označené objekty).

Parametry objektu

Parametry  objektu  označeného  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  žlutým  vykřičníkem
zobrazeným u editovaného objektu  ve  stromu.  Při  výběru  jiného  objektu  je  provedena
kontrola a přiřazení nových hodnot  – žlutý  vykřičník se potom změní na  modrý  (v  tuto
chvíli jsou editované parametry přiřazeny objektu, provedené změny  však nejsou dosud
uloženy do příslušných souborů). Změny lze uložit příkazem Uložit vše (Ctrl+S).
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Správce datových struktur

Správce stanic

Správce komunikačních driverů

Správce receptur

Správce datových tabulek

Správce grafů

Správce plovoucích grafů

Správce tabulkových sestav

Správce uživatelských sestav

Správce textů

Správce obrázků

Správce stavů

Správce akcí

Správce skriptů

Správce uživatelů

Správce struktury projektu
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8.1  Společné vlastnosti objektů

Název

Jedinečný  identifikátor objektu  v rámci  projektu  nebo  jiného  objektu  (např.  proměnná
v rámci stanice); malá a velká písmena se nerozlišují.

Alias

Nepovinný alternativní název objektu určený hlavně pro účely zobrazení. Proto by měl být
popisný a srozumitelný pro uživatele. V projektech s více jazyky je možné alias lokalizovat
(přeložit do všech jazyků použitých v projektu).

Komentář

Nepovinný  podrobnější  komentář  k objektu  určený  především  pro  autora  vizualizace.
Pomáhá při ladění a rozšiřování aplikace.

Popis

Nepovinný  podrobnější  popis  objektu  určený  pro  koncového  uživatele  vizualizace.
V projektech s více jazyky je možné popis lokalizovat (přeložit do všech jazyků použitých
v projektu).

Externí ID

Identifikátor objektu vhodný při výměně dat se systémy třetích stran, které použijí vlastní
ID.
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8.2  Společné příkazy panelu nástrojů

  Nová složka (Alt+Ins)

Vytvoří novou složku objektů.

  Zobrazit

Umožňuje  změnit  způsob  zobrazení  objektů  – může  být  zobrazen  seznam  obsahující
pouze  názvy  nebo  detailní  seznam  obsahující  i další  parametry  objektů  (např.  typ  a
adresa u proměnné). Správce obrázků umožňuje zobrazovat obrázky i formou náhledů.

  Seřadit

Abecedně seřadí objekty ve stromu.

  O úroveň výš (BkSp)

Přejde  z označené  úrovně  o  jednu  úroveň  výš.  Z  úrovně  složky  proměnných  se  lze
přesunout na úroveň stanic apod.

� Rychlý filtr (Ctrl+F)

Umožňuje rychlé vyhledání objektu podle názvu. U příkazu Vyhledávat shodu od začátku
textu   vyhovují  vyhledání  objekty,  jejichž  název  začíná  zadaným  textem,  u  příkazu
Vyhledávat  shodu  v libovolné  části  textu   vyhovují  objekty,  jejichž  název  obsahuje
zadaný text. Příkaz Zavřít  uzavře rychlý filtr.

  Najít objekt (Ctrl+Shift+F)

Zobrazí dialog pro hledání objektu  podle  názvu.  Hledání  lze  urychlit  upřesněním typu
hledaného  objektu  a  volbou  Prohledávat  pouze  podstrom  vybraného  obj ektu.  Dále  je
možné určit, zda má být  hledán pouze celý  řetězec, případně zda mají  být  rozlišována
velká a malá písmena. Nalezené objekty  jsou zobrazeny  v samostatném okně; dvojitým
kliknutím na nalezený objekt lze tento objekt vybrat (označit) v příslušném správci.

  Možnosti
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Zobrazí dialog  pro  nastavení  možností,  kde  je  možné  např.  aktivovat  Abecední  řazení
obj ektů  ve  stromu.  Ve  vývojovém  prostředí  umožňuje  také  nastavit  parametry  pro
nahrazení  vazeb  na  proměnné  při  duplikaci  datových  tabulek,  plovoucích  grafů,
uživatelských  sestav  a  receptur nebo  nahrazení  vazeb  na  položky  datové  tabulky  při
duplikaci grafů a tabulkových sestav. Dialog Možnosti  zobrazený  ze Správce grafů  také
umožňuje  konfigurovat  nastavení  při  použití  parametru  Převzít  uživatelské  nastavení
grafu.

  Zpět (Ctrl+Z)

Zruší změny hodnot  vlastností, jejichž ovládací prvky  jsou v režimu editace (mají  žlutou
barvu pozadí).

  Kopírovat (Ctrl+C)

Zkopíruje označené objekty do schránky.

  Vyjmout (Ctrl+X)

Přesune označené objekty do schránky.

  Vložit (Ctrl+V)

Vloží  objekty  uložené  ve  schránce  do  označeného  místa  stromové  struktury  (např.  do
označené složky).

  Duplikovat (Ctrl+D)

Duplikuje  označené  objekty.  Tato  operace  nemá  vliv  na  obsah  schránky  (tj.  obsah
schránky zůstává nezměněn).

  Vymazat (Del)

Vymaže označené objekty.

8.2.1  Nahrazení vazeb na proměnné

Nahrazovat vazby při duplikaci objektu
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Nahrazení vazeb položek na proměnné při duplikaci objektu na základě shodnosti názvu
proměnné  ve  zdrojové  a  cílové  stanici.  Nahrazení  se  provede  jen  tehdy,  jestliže  je
parametr aktivní,  původně  přiřazená  proměnná  přísluší  ke  zdrojové  stanici  a  v cílové
stanici existuje proměnná se stejným názvem.

Zrušit původní vazbu, jestliže v cílové stanici neexistuje stejnojmenná proměnná

Zrušení  původní  vazby  položky  na  proměnnou,  pokud  v cílové  stanici  neexistuje
proměnná se stejným názvem jako původně přiřazená proměnná.

8.2.2  Nahrazení vazeb na položky datové tabulky

Nahrazovat vazby při duplikaci objektu

Nahrazení  vazeb  řad  na  položky  datových  tabulek  při  duplikaci  objektu  na  základě
shodnosti  názvu  položky  datové  tabulky  ve  zdrojové  a  cílové  databázi.  Nahrazení  se
provede jen tehdy, jestliže je parametr aktivní, původně přiřazená datová tabulka přísluší
ke  zdrojové  databázi  a  v cílové  databázi  existuje  položka  datové  tabulky  se  stejným
názvem.

Zrušit původní vazbu, jestliže v cílové tabulce neexistuje stejnojmenná položka

Zrušení  původní  vazby  řady  na  položku  datové  tabulky,  pokud  v cílové  databázi
neexistuje  položka  datové  tabulky  se  stejným názvem jako  původně  přiřazená  datová
položka.



295Správce datových struktur

Reliance 4 – Vývojové prostředí

8.3  Správce datových struktur

Správce  datových struktur  je nástroj  určený  k definici  datových  struktur  a  k úpravě  jejich
vlastností.  Datové  struktury  v projektu  Reliance  jsou  uživatelsky  definované  strukturované
datové  typy.  Jsou  obdobou  datových  struktur,  jaké  se  běžně  používají  v nástrojích  pro
programování PLC a vyšších programovacích jazycích (např. typ struct  v jazyku C, typ record
v jazyku Pascal). Datová struktura slouží jako vzor, na jehož základě lze vytvářet  (definovat)
strukturované proměnné (instance datových struktur).

Datová  struktura  se  skládá  z položek  (v  programovacích  jazycích  se  pro  položky  zpravidla
používá  anglické  označení  members  nebo  fields).  Položka  datové  struktury  může  být
jednoduchého  datového  typu  (např.  Byte)  nebo  typu  datová  struktura.  To  umožňuje  vložit
jednu strukturu do jiné. Počet  úrovní, ze kterých se  datová  struktura  skládá,  není  omezen.
Datové struktury  přinášejí  významnou úsporu času  v kombinaci  se  šablonami  oken.  Datové
struktury je vhodné použít i v mnoha dalších situacích, kdy je žádoucí seskupit proměnné.

Dialogové  okno  Správce  datových  struktur  sestává  ze  čtyř  základních  částí  podrobně
popsaných  v kapitole  Správci.  Panel  nástrojů  obsahuje  kromě  společných  příkazů  panelu
nástrojů ještě příkazy: 

  Nová datová struktura

Založí novou datovou strukturu určenou pro stanici vybraného typu.

  Nová položka datové struktury

Spustí Průvodce přidáním položky  datové struktury, ve kterém je definován druh a  typ
přidávané položky.

  Přidat položky datové struktury

Umožňuje přidat celou datovou strukturu jako položku datové struktury. Datové struktury
je možné do sebe vnořovat.

  Vytvořit šablonu okna

Vytvoří šablonu okna podle právě vybrané datové struktury.

Pokud je v levé části vybrán kořen stromu (uzel datové struktury)  nebo složka, je v pravé části
zobrazena  informace  o  počtu  podřízených  obj ektů  a  o počtu  složek.  Dále  jsou  přístupné
funkce  pro  Export  a  Import  datových  struktur  ve  formátu  CSV,  případně  import  datových
struktur pro stanice Teco, Wago a OPC z formátu CoDeSys *.exp (standard IEC 61131-3).
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Parametry datové struktury

Parametry položky datové struktury

8.3.1  Parametry datové struktury

Společné vlastnosti objektů

Typ stanice

Zobrazuje typ stanice, pro kterou je struktura určena.

Adresa položek

Adresou položek je míněna jejich relativní adresa vzhledem k počátku datové struktury.
K dispozici jsou tyto možnosti:

Nepoužívat

Adresa položek se nebude  používat.  U  všech  proměnných  vygenerovaných  na  základě
položek struktury bude nutné nastavit adresu dodatečně ve Správci stanic. Tento způsob
určení adresy proměnných je velmi pracný a používá se pouze tehdy, jestliže proměnné
vygenerované na základě položek struktury neleží v souvislé oblasti paměti (registrů) PLC.
Např.  část  proměnných  je  umístěna  na  kartě  s digitálními  vstupy,  jiná  část  na  kartě
s digitálními výstupy a další část v uživatelských registrech.

Pevná

Adresa položky je určena hodnotou parametru Adresa.

Podle pořadí

Adresa položky je závislá na jejím pořadí ve struktuře. Na základě pořadí se automaticky
dopočítává  hodnota  parametru  Adresa,  kterou  v tomto  případě  nelze  přímo  měnit
(příslušný ovládací prvek je zakázaný).

Pořadí položek

Definuje  pořadí  položek  v datové  struktuře.  Pořadí  vybrané  položky  je  možné  měnit
pomocí  šipek.  Má  vliv  pouze  tehdy,  pokud  byla  pro  výše  uvedený  parametr  Adresa
položek vybrána volba Podle pořadí.
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8.3.2  Parametry položky datové struktury

Základní

Společné vlastnosti objektů
Položka  datové  struktury  obsahuje  kromě  společných  parametrů  objektů  ještě  několik
dalších  parametrů,  které  mohou  být  nepřístupné  v závislosti  na  ostatních  volbách
(například na parametru Adresa položek).

Obecné

Technologické označení

Nepovinné technologické označení položky.

Jednotky

Umožňuje vybrat nebo zadat jednotky veličiny, kterou položka představuje.

Druh proměnné

Zobrazuje druh proměnné, která bude vytvořena na základě položky datové struktury.
Druh proměnné je možné vybrat pouze jednou, a to při vytváření nové položky datové
struktury.  Druh  proměnné  může  být  Vnitřní,  Fyzická  (proměnná  v PLC),  Speciální
(např. proměnná ve stanici typu Elcor, viz Druhy a typy proměnných) nebo Uživatelsky
definovaná (j iná strukturovaná proměnná).

Typ proměnné

Definuje  datový  typ  proměnné,  která  bude  vytvořena  na  základě  položky  datové
struktury. Seznam datových typů je závislý  na typu  stanice,  pro  kterou  je  struktura
určena. Parametr Počet znaků řetězce je přístupný  u proměnných typu String  nebo
Array of String, parametr Počet prvků pole je přístupný u proměnných typu pole (Array
of...).  Parametry  Počet  řádků  matice  a  Počet  sloupců  matice  umožňují  definovat
rozměry matice prvků u proměnných typu pole (Array  of...) v některých typech stanic (
AMiT).

Adresa

Určuje  relativní  adresu  položky  v rámci  datové  struktury.  Tento  parametr lze  přímo
zadávat  jen  tehdy,  pokud  je  v parametrech  datové  struktury  nastavena  Adresa
položek jako Pevná. Má smysl pouze pro bitové proměnné (proměnné typu Bool  ve
fyzických stanicích, např. PLC Teco) – je třeba zadat číslo bitu, které určuje pořadové
číslo bitu začínající hodnotou 0.
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Upřesnit

Automaticky generovat proměnné při synchronizaci

Určuje, zda se mají na základě položky datové struktury automaticky vytvářet vnořené
proměnné uvnitř všech instancí datové struktury ve Správci stanic. Ve výchozím stavu
je tato volba aktivní. Neaktivní volba má smysl pouze v případě, že vnořená proměnná
má existovat  jen v některých  proměnných  typu  datová  struktura.  V  tom případě  je
nutné vnořenou proměnnou do konkrétní instance datové struktury přidat ve Správci
stanic příkazem Přidat vnořené proměnné.

Zobrazení

Text pro stav log. 1

Umožňuje  pro  proměnné  typu  Bool  zobrazovat  uživatelsky  definovaný  název  stavu
logická 1.

Text pro stav log. 0

Umožňuje  pro  proměnné  typu  Bool  zobrazovat  uživatelsky  definovaný  název  stavu
logická 0.

8.3.3  Průvodce přidáním položky datové struktury

První  krok  Průvodce  přidáním  položky  datové  struktury  určuje  Druh  proměnné  (obvykle
vnitřní, fyzická nebo uživatelsky definovaná).

Druhý  krok umožňuje  vybrat  datový  Typ  proměnné.  Položky  dostupné  v  tomto  kroku  jsou
závislé na volbě v předchozím kroku a na typu stanice, pro kterou je datová struktura určena.
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8.4  Správce stanic

Správce stanic je nástroj, který slouží k definici stanic a dále proměnných a alarmů/ událostí
v těchto stanicích. Stanice lze obecně rozdělit na fyzické a virtuální. 

Fyzickou  stanicí  se  ve  skutečnosti  rozumí  řídicí  jednotka  typu  PLC  (Programmable  Logic
Controller), telemetrie (vzdálené autonomní zařízení pro sběr dat  připojené  obvykle  pomocí
modemu)  nebo  jiné  vstupně-výstupní  zařízení.  Hodnoty  proměnných  těchto  stanic  jsou
uloženy  přímo  v paměti  zařízení,  v počítači  je  pouze  jejich  obraz  (kopie).  Přenos  dat  mezi
stanicí a runtime moduly SCADA/HMI systému Reliance je prováděn pomocí komunikačních
driverů (viz Správce komunikačních driverů) nebo OPC a DDE serverů. Pro vnitřní  proměnné
vizualizace jsou  určeny  tzv.  virtuální  stanice.  Proměnné  těchto  stanic  jsou  pouze  v paměti
počítače a lze s nimi libovolně pracovat. 

Každou stanici lze (pomocí Správce struktury  projektu) připojit  k počítači a její  proměnné  a
alarmy/události tak poskytovat ostatním počítačům v rámci síťových propojení. 

Zvláštním typem virtuální stanice je stanice System.  Jde o předdefinovanou stanici, která je
součástí každého vizualizačního projektu. Tato stanice je automaticky  připojena ke každému
počítači, na kterém je provozován runtime modul Reliance. Stanici System  nelze poskytovat
po síti; je tedy určena pro privátní data v rámci počítače (výjimkou je možnost poskytovat data
stanice System tenkým klientům).

Fyzické  stanice  mohou  kromě  fyzických  proměnných  (uložených  přímo  v paměti  zařízení)
obsahovat také vnitřní proměnné, které jsou uloženy  pouze v paměti počítače. To je vhodné
zejména pro lepší organizaci fyzických a vnitřních proměnných, které spolu funkčně souvisí.

Z  hlediska  vizualizačního  projektu  je  stanice  definovaná  ve  Správci  stanic  určitý  celek
obsahující  seznam proměnných  a  alarmů/ událostí.  Některé  typy  stanic  mohou  obsahovat
i tzv. komunikační zóny, s jejichž pomocí je možné určit  pravidla pro vyčítání dat  ze stanice
prostřednictvím ucelených bloků.

Panel nástrojů

Parametry stanice

Import a export proměnných a alarmů/událostí

Parametry proměnné

Parametry alarmu/události

Parametry komunikační zóny
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8.4.1  Panel nástrojů

Panel  nástrojů  obsahuje  kromě  společných  příkazů  panelu  nástrojů  příkazy  pro  vytváření
dalších objektů, jejich přidání do stromu a příkazy pro synchronizaci proměnných s datovými
strukturami.

  Nová stanice

Otevře dialogové okno Vybrat typ stanice pro výběr typu stanice, která má být vytvořena.

  Nová komunikační zóna

Vytvoří  novou  komunikační  zónu.  Příkaz  je  přístupný  pouze  v případě,  že  je  vybrána
složka Komunikační  zóny  (složka  je  k dispozici  pouze  pro  typy  stanic,  které  umožňují
komunikovat prostřednictvím komunikačních zón).

� � Nová OPC grupa

Vytvoří novou OPC grupu. Příkaz je přístupný pouze ve stanicích typu OPC. 

� � Nová proměnná

Vytvoří  novou  proměnnou.  Příkaz  je  přístupný  pouze  v případě,  že  je  vybrána  složka
Proměnné nebo jiná proměnná. V  případě stanice typu OPC je  příkaz  přístupný  pouze
v případě, že je vybrána OPC grupa.

  Nová strukturovaná proměnná

Otevře dialogové  okno  Vybrat  datovou  strukturu  pro  výběr datové  struktury,  podle  níž
bude vytvořena strukturovaná proměnná. Datové struktury  je možné definovat ve Správci
datových struktur. Strukturované proměnné je možné později synchronizovat  s datovými
strukturami pomocí příkazu Synchronizovat s datovými strukturami.

  Nový alarm/událost

Vytvoří  nový  alarm/ událost  ve  složce  Alarmy/ události.  Alarmy/ události  ve  vybrané
stanici je možné navázat pouze na proměnné z této stanice.
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  Synchronizovat s datovými strukturami

Provede  synchronizaci  strukturovaných  proměnných  na  podřízené  úrovni  ve  stromu
s odpovídajícími datovými strukturami. Pokud byly  v datové struktuře provedeny  nějaké
změny (např. odstranění nebo přidání nových položek), dojde k promítnutí těchto změn
i do strukturovaných proměnných ve stanici.

  Přidat vnořené proměnné

Umožňuje ručně doplnit proměnné ve strukturované proměnné, např. po jejich smazání.
Příkaz  má  obdobnou  funkci  jako  příkaz  Synchronizovat  s datovými  strukturami,  ale
umožňuje samostatně přidávat konkrétní proměnné na základě položek datové struktury.

8.4.2  Parametry stanice

Společné vlastnosti objektů

Typ stanice

Zobrazuje typ vybrané stanice.

Upřesnit

Způsob určení kvality proměnných

Převzít kvalitu z komunikačního driveru

Určuje,  že  kvalita  proměnné  je  poskytována  komunikačním  driverem  společně
s hodnotou proměnné a její časovou značkou.

Určit kvalitu na základě časové značky

Kvalita proměnné je určena na základě časové značky. Hodnota proměnné s časovou
značkou starší než je definováno parametrem Max. stáří platných dat je označena za
neplatnou. Volba může např. vyřešit  problém s neplatnými daty  (barevné orámování
komponent) po startu vizualizace, pokud jsou proměnné ze stanic vyčítány  s velkou
periodou (např. telemetrie).



302 Správce stanic

Reliance 4 – Vývojové prostředí

Základna časových značek

Správné nastavení základny časových značek je důležité hlavně u stanic, ze kterých se
časová  značka  vyčítá  společně  s hodnotou  proměnné.  Například  u telemetrických
systémů. V takovém případě  musí  být  stejná  jako  je  ve  stanici.  Má  vliv  na  způsob
zobrazení časových značek ve vizualizačních oknech, grafech, tabulkových sestavách
apod. Má  také  vliv  na  funkci  synchronizace  času  ve  stanici  (viz  Správce  struktury
projektu).

UTC

Časová značka hodnoty proměnné je v UTC (Coordinated Universal Time), tedy v čase
nezávislém na časovém pásmu. UTC je totožný se středním časem GMT.

UTC + posun (hod.)

Časová značka hodnoty proměnné je v UTC (Coordinated Universal Time), tedy v čase
nezávislém na časovém pásmu posunutém o zadaný časový interval. Například zimní
čas.

Místní čas

Časová značka hodnoty proměnné je závislá na časovém pásmu a období roku, podle
nastavení operačního systému.

Zpracování dat novějších než aktuální čas počítače

Max. časový rozdíl (min)

Bude doplněno.

Proměnné typu String zakončené nulovým znakem

Určuje,  zda  jsou  řetězcové  proměnné  definované  ve  stanici  zakončeny  nulovým
znakem. Pokud je tato volba aktivní, řetězec má při zobrazení proměnnou délku (až
do maxima určeného hodnotou parametru Počet znaků řetězce). V opačném případě
je délka řetězce při zobrazení vždy  rovna  hodnotě  parametru  Počet  znaků  řetězce.
Tisknutelné znaky jsou zprava doplněny mezerami až do celkové délky. To má vliv na
zarovnání  zobrazené  hodnoty  proměnné  v  komponentách  (např.  Displej,  pokud  je
zvoleno zarovnání vpravo nebo na střed). Doporučuje se ponechat  tuto volbu aktivní
(výchozí hodnota).

Generovat alarmy/ události z archivních dat

Bude doplněno.
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Ostatní  parametry  stanice  (např.  adresa)  se  liší  podle  typu  stanice.  Dále  jsou  popsány
parametry nejběžnějších typů stanic.

Definice stanice AMiT

Různé

Adresa

Definuje  adresu  stanice  pro  její  identifikaci  v rámci  více  stanic  na  jedné  sběrnici.
Hodnota může být přetížena parametrem Adresa  u komunikačního kanálu připojené
stanice (viz Správce struktury projektu). 

Definice stanice BACnet

Různé

Adresa

Definuje  adresu  stanice  pro  její  identifikaci  v rámci  více  stanic  na  jedné  sběrnici.
Hodnota může být přetížena parametrem Adresa  u komunikačního kanálu připojené
stanice (viz Správce struktury projektu).

Priorita zápisu

Definuje prioritu, s jakou komunikační driver přistupuje k proměnným při zápisu nové
hodnoty. Čím nižší hodnota, tím vyšší priorita.  Je-li  v  proměnné  uložena  hodnota  s
vyšší prioritou (nižší číslo), pak se zápis neprovede. Implicitní hodnota je 8 – Manual
Operator.

Maximální délka APDU

Definuje maximální velikost komunikačního paketu v bajtech. 

Interval aktivace funkce COV (s)

Definuje čas v  sekundách,  na  který  komunikační  driver aktivuje  spontánní  zasílání
změn hodnot proměnných (COV – Change Of Value). Po uplynutí této doby  přestane
stanice  tyto  změny  odesílat.  Komunikační  driver  po  dobu  běhu  projektu  v  tomto
intervalu  spontánní  zasílání  dat  periodicky  aktivuje.  Je  tak  zajištěno  ukončení
komunikace ze strany stanice ve stanoveném limitu po ukončení běhu vizualizačního
projektu.
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Vyžadovat potvrzovaná hlášení COV

Definuje spontánní zasílání dat s požadavkem na potvrzení jejich přijetí. Nedojde-li ze
strany  komunikačního driveru k potvrzení  přijatých  dat,  stanice  spontánní  odeslání
dat zopakuje.

Podporované komunikační funkce

Seznam driverem podporovaných komunikačních funkcí protokolu BACnet. Zatržením
lze potlačit či aktivovat použití jednotlivých funkcí.

Read Property Multiple

Bude doplněno.

Definice stanice DDE

Různé

DDE server

Textový  identifikátor DDE serveru, představuje  název  exe  souboru  DDE serveru  bez
cesty  a  přípony.  Pokud  je  například  DDE  serverem  program  C:\Program
Files\MyDDEServer\MyDDEServer.exe, hodnota parametru bude MyDDEServer.

Definice stanice Generic

Pro  komunikaci  se  zařízením,  ke  kterému  není  ve  SCADA/HMI systému  Reliance  k
dispozici  nativní  komunikační  driver  ani  OPC  server,  lze  využít  Generic  Driver.  Tento
univerzální  driver  umožňuje  komunikovat  se  zařízením  libovolným  uživatelským
protokolem.  Zařízení  je  ve  SCADA/HMI  systému  Reliance  reprezentováno  stanicí  typu
Generic.

Komunikace  se  stanicí  Generic  je  řízena  ze  skriptů  prostřednictvím  proměnných.  Tyto
proměnné  je  nutné  ve  stanici  vytvořit.  Po  vytvoření  proměnné  je  třeba  nastavit  druh
proměnné  na  Speciální  a  dále  nastavit  typ  proměnné  pro  požadovanou  funkci  (např.
Buffer  odesílaných  dat).  Běžné  komunikační  protokoly,  založené  na  principu  dotaz-
odpověď, lze pomocí těchto proměnných jednoduše implementovat.

Při  komunikaci  je  nejdříve  nutné  vyplnit  proměnnou  typu  Buffer  odesílaných  dat
jednotlivými  byty  tvořícími  komunikační  zprávu.  Následně  je  třeba  do  proměnné  typu
Počet odesílaných bytů nastavit délku odesílané zprávy v bytech. Odeslat takto vytvořenou
zprávu lze nastavením hodnoty "1" do proměnné typu Proměnná řídící spoj ení.



305Správce stanic

Reliance 4 – Vývojové prostředí

Příjem odpovědi  je  signalizován  změnou  hodnoty  proměnné  typu  Počet  přij atých  bytů.
Jednotlivé byty přijaté zprávy jsou uloženy v proměnné typu Buffer přij atých dat. Pozor na
nastavení dostatečné délky přijímacího bufferu. Pro zpracování přijatých dat jsou v objektu
RTag  k  dispozici  funkce  pro  přesun  dat  z  proměnných  typu  pole  do  proměnných
základního typu MoveTagElementValuesToSimpleTag.

Je-li vyžadována pouze  jednostranná  komunikace,  kdy  zařízení  žádné  dotazy  nepřijímá,
pouze  odesílá  data,  pak  lze  celý  postup  vytvoření  a  odeslání  komunikačního  dotazu
vynechat.  Komunikační  kanál  je  po  startu  runtime  modulu  automaticky  otevřen  a  je
připraven  pro  příjem dat.  Je-li  ve  Správci  komunikačních  driverů  aktivní  volba  Uvolnit
komunikační port při nečinnosti, pak je nutné komunikační kanál nejprve otevřít. Otevření
komunikačního kanálu bez odeslání dat lze docílit nastavením hodnoty  "1" do proměnné
typu Proměnná řídící spoj ení současně s nastaveným nulovým počtem odesílaných bytů.

Definice stanice IEC104

Různé

Adresa ASDU

Definuje  adresu  stanice  pro  její  identifikaci  v rámci  více  stanic  na  jedné  sběrnici.
Hodnota může být přetížena parametrem Adresa  u komunikačního kanálu připojené
stanice (viz  Správce  struktury  projektu).  Není-li  adresa  ASDU  definována  na  úrovni
stanice,  lze  tento  parametr definovat  na  úrovni  složek proměnných  či  jednotlivých
proměnných.

Zařízení/ Model

Definuje model stanice. V  případě,  že  vaše  stanice  není  v nabídce,  zvolte  možnost
Není definováno.

Velikost adresy ASDU (počet baj tů)

Definuje velikost adresy ASDU. U stanice IEC104 je velikost vždy 2 bajty.

Velikost adresy proměnné (počet baj tů)

Definuje velikost adresy proměnné (adresy informačního objektu). U stanice IEC104 je
velikost vždy 3 bajty.

Velikost příčiny přenosu (počet baj tů)

Definuje velikost příčiny přenosu. U stanice IEC104 je velikost vždy 2 bajty.
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Odeslat generální dotaz po navázání spoj ení

Bude doplněno.

Nulovat čítače zpráv při přerušení datového přenosu

Bude doplněno.

Kontrolovat posloupnost časových značek aktuálních dat

Bude doplněno.
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Definice stanice IEC62056

Různé

Adresa

Definuje  adresu  stanice  pro  její  identifikaci  v rámci  více  stanic  na  jedné  sběrnici.
Adresa je textový  řetězec o maximální délce 32 znaků, který  může obsahovat  znaky
(0..9), (A..Z), (a..z)  a znak mezera. Malá a velká písmena jsou v  adrese  rozlišována.
Adresa obsahující pouze jeden čí více znaků 0 je považována za obecnou adresu, na
kterou by mělo odpovědět každé zařízení bez ohledu na vlastní adresu.

Vyčítat data celého přístroj e

Definuje, zda mají  být  data ze stanice vyčtena  prostřednictvím funkce  kompletního
vyčtení přístroje (tzv. mód Data readout)  v  případě, že zařízení používá komunikační
protokol v módu "C". Není-li volba aktivní, komunikační driver z  módu "C" přejde do
programovacího  módu  (tzv.  Programming  mode)  a  hodnoty  proměnných  vyčítá
jednotlivě.

Probudit přístroj  před navázáním spoj ení

Definuje, zda má být před odesláním komunikačního paketu pro navázání spojení se
stanicí odeslán paket pro probuzení přístroje, tzv. wakeup. Tento parametr by měl být
aktivován  u  zařízení,  jejichž  komunikační  rozhraní  není  v  případě  klidu  na  lince
aktivní, např. z důvodu napájení z baterie. Je-li parametr aktivní, komunikační driver
odešle před navázáním spojení 50 nulových znaků.

Definice stanice Johnson Controls

Různé

Adresa

Definuje  adresu  stanice  pro  její  identifikaci  v rámci  více  stanic  na  jedné  sběrnici.
Hodnota může být přetížena parametrem Adresa  u komunikačního kanálu připojené
stanice (viz Správce struktury projektu). 

Povolit blokové čtení

Příznak  určující,  zda  je  při  komunikaci  se  stanicí  možné  použít  čtení  dat
prostřednictvím bloků. Některé typy stanice Johnson Controls tento způsob čtení dat
nepodporují (viz Správce struktury projektu).



308 Správce stanic

Reliance 4 – Vývojové prostředí

Definice stanice Modbus

Různé

Adresa

Definuje  adresu  stanice  pro  její  identifikaci  v rámci  více  stanic  na  jedné  sběrnici.
Hodnota může být přetížena parametrem Adresa  u komunikačního kanálu připojené
stanice (viz Správce struktury projektu). 

IP adresa

Definuje IP adresu stanice pro její identifikaci v rámci sítě ethernet. Hodnota může být
přetížena  parametrem  IP  adresa  u komunikačního  kanálu  připojené  stanice  (viz
Správce struktury projektu).

Zařízení/ Model

Definuje model  stanice  Modbus.  V  případě,  že  vaše  stanice  není  v nabídce,  zvolte
možnost Není definováno.

Přístupový kód

Bude doplněno.

Zaměnit pořadí baj tů

Zajišťuje změnu pořadí bajtů při čtení/zápisu dat ze/do stanice. Tuto volbu je nutné
aktivovat u stanic, ve kterých jsou data uložena v pořadí od nejvíce významného bajtu
k nejméně  významnému  (big-endian),  jak  je  definováno  v protokolu  Modbus.
Standardně  komunikační  driver  počítá  s uložením  v opačném  pořadí,  tedy  od
nejméně významného bajtu k nejvíce významnému (little-endian). V takovém případě
volba není aktivována.

Zaměnit pořadí wordů

Obdobná funkce jako volba Zaměnit pořadí baj tů – zajišťuje změnu pořadí wordů při
čtení/zápisu dat ze/do stanice. Tuto volbu je nutné aktivovat u stanic, ve kterých jsou
data uložena v pořadí od nejvíce  významného  wordu  k nejméně  významnému  (big-
endian). Standardně komunikační driver počítá s uložením v opačném pořadí, tedy od
nejméně  významného  wordu  k nejvíce  významnému  (little-endian).  V  takovém
případě volba není aktivována. Funkce je aktivní při čtení či zápisu proměnných 4 a
více bajtových datových typů (Float, DoubleWord atd.).
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Zaměnit pořadí double wordů

Bude doplněno.

Podporované komunikační funkce

Seznam  driverem  podporovaných  komunikačních  funkcí  protokolu  Modbus.
Zatržením lze potlačit či aktivovat použití jednotlivých funkcí.

Read Coil Status 01

Komunikační funkce pro čtení binárních výstupů.

Read Input Status 02

Komunikační funkce pro čtení binárních vstupů.

Read Holding Registers 03

Komunikační funkce pro čtení uživatelských registrů.

Read Input Registers 04

Komunikační funkce pro čtení vstupních registrů.

Read General Reference 20

Komunikační funkce pro čtení rozšířené paměti.

Force Single Coil 05

Komunikační funkce pro zápis jednoho binárního výstupu. V případě, že funkce není
povolena, pokusí se komunikační driver pro zápis použít  funkci Force Multiple Coils
15.

Preset Single Register 06

Komunikační funkce pro zápis jednoho uživatelského registru. V případě, že funkce
není povolena, pokusí se komunikační driver pro zápis použít  funkci Preset Multiple
Registers 16.

Force Multiple Coils 15

Komunikační  funkce  pro  zápis  více  binárních  výstupů.  V případě,  že  funkce  není
povolena, pokusí se komunikační driver pro zápis použít funkci Force Single Coil 05.
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Preset Multiple Registers 16

Komunikační funkce pro zápis více uživatelských registrů. V případě, že funkce není
povolena, pokusí se komunikační driver pro zápis použít funkci Preset Single Register
06.

Mask Write 4X Register 22

Komunikační  funkce  pro  zápis  binární  hodnoty  do  uživatelského  registru
prostřednictvím masky.

Rozšířená paměť

Povolit čtení z rozšířené paměti

Určuje,  zda  je  ve  stanici  přístupná  rozšířená  paměť.  Pro  správnou  funkcionalitu  je
třeba aktivovat čtení rozšířené paměti funkcí Read General Reference 20 na záložce
Základní.

Soubor

Definuje vazbu na proměnnou, jejíž hodnota určuje číslo souboru s daty  určeného k
vyčtení.

Adresa

Definuje vazbu na proměnnou, jejíž hodnota určuje počáteční adresu čteného bloku
dat.

Délka

Definuje vazbu na proměnnou, jejíž hodnota určuje počet čtených registrů.

Řízení

Definuje vazbu na proměnnou, která řídí čtení bloku dat. Čtení je zahájeno náběžnou
hranou řídicího bitu proměnné. Může nabývat těchto hodnot:

0 připraven

1 čtení bloku dat
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Buffer

Definuje vazbu na proměnnou typu pole o velikosti délky čteného bloku dat, do které
mají být přečtená data uložena.

Status

Definuje vazbu na proměnnou, jejíž  hodnota indikuje aktuální stav čtení bloku dat.
Může nabývat těchto hodnot:

0 připraven

1 probíhá čtení bloku dat

2 data byla v pořádku přečtena

3 nepodařilo se přečíst data

Definice stanice Motorola

Různé

Adresa

Definuje  adresu  stanice  pro  její  identifikaci  v rámci  více  stanic  na  jedné  sběrnici.
Hodnota může být přetížena parametrem Adresa  u komunikačního kanálu připojené
stanice (viz Správce struktury projektu).

IP adresa

Definuje IP adresu stanice pro její identifikaci v rámci sítě ethernet. Hodnota může být
přetížena  parametrem  IP  adresa  u komunikačního  kanálu  připojené  stanice  (viz
Správce struktury projektu).

Zařízení/ Model

Definuje  model  stanice  Motorola.  Komunikační  driver  byl  testován  pouze  se
zařízeními parametrizovanými pro firmu Zorlu.

Vyčítat archivy

Hodinový

Volba povoluje čtení hodinového archivu a současně definuje vazbu tohoto archivu na
datovou tabulku. Samotné  vyčtení  archivu  je  pak aktivováno  buď  periodicky,  nebo
prostřednictvím proměnné v závislosti na nastavení u dané datové tabulky.
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Denní

Volba povoluje čtení denního archivu a současně definuje vazbu  tohoto  archivu  na
datovou tabulku. Samotné  vyčtení  archivu  je  pak aktivováno  buď  periodicky,  nebo
prostřednictvím proměnné v závislosti na nastavení u dané datové tabulky.

Definice stanice M-Bus

Různé

Adresa

Definuje  adresu  stanice  pro  její  identifikaci  v rámci  více  stanic  na  jedné  sběrnici.
Hodnota může být přetížena parametrem Adresa  u komunikačního kanálu připojené
stanice (viz Správce struktury projektu). 

IP adresa

Definuje IP adresu stanice pro její identifikaci v rámci sítě ethernet. Hodnota může být
přetížena  parametrem  IP  adresa  u komunikačního  kanálu  připojené  stanice  (viz
Správce struktury projektu).

Zařízení/ Model

Definuje  model  stanice  MBus.  V  případě,  že  vaše  stanice  není  v nabídce,  zvolte
možnost Není definováno.

Podporované komunikační funkce

SND_NKE

Bude doplněno.

Definice stanice OPC Client

Stanice OPC umožňuje napojení SCADA/HMI 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.
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Každý OPC server má v rámci systému Windows jednoznačný identifikátor – tzv. Prog ID a
GUID.  Prog  ID  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).

Různé

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 příslušné tlačítko.

OPC server GUID

Jednoznačný  systémový  identifikátor  OPC  serveru.  Tento  parametr  se  doplňuje
automaticky výběrem OPC serveru.

Importovat proměnné ze vzdáleného počítače

Umožňuje  definovat  jiný  než  lokální  počítač  s OPC  serverem,  ke  kterému  se  má
SCADA/HMI systém Reliance připojit.

Prefix pro ItemID

Prefix (předpona) pro parametr ItemID všech proměnných v této stanici. Velmi často
se stává, že ItemID u skupiny proměnných začíná stejným řetězcem znaků a liší se až
na  konci.  V  tom  případě  je  možné  jako  Prefix  pro  ItemID  zadat  počáteční  část
parametru  ItemID,  která  je  stejná  pro  všechny  proměnné  ve  stanici.  To  umožňuje
zkrátit  hodnotu parametru  ItemID,  což  může  usnadnit  jeho  zadávání  a  zpřehlednit
zobrazení.

Automaticky generovat ItemID pro vnořené proměnné

Určuje,  zda  má  SCADA/HMI  systém  Reliance  automaticky  generovat  hodnotu
parametru  ItemID  pro  proměnné  vnořené  ve  strukturovaných  proměnných.  Tato
funkce zásadním způsobem usnadňuje  definici  strukturovaných  proměnných.  Stačí
totiž  zadat  parametr  ItemID  pouze  pro  strukturovanou  proměnnou  a  pro  všechny
vnořené proměnné je již doplněn automaticky podle jejich názvů (je složen z  ItemID
nadřazené proměnné, zadaného oddělovače a názvu proměnné). Při definici datových
struktur (viz  Správce datových struktur)  tedy  pro  správnou  funkci  stačí  pojmenovat
položky stejně jako v konfiguraci OPC serveru.
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Přidávat OPC grupy do OPC serveru j ako neaktivní

Určuje, v jakém stavu má runtime modul SCADA/HMI systému Reliance přidávat OPC
grupy do OPC serveru. Pokud je tato volba zapnutá (doporučeno), budou OPC grupy
přidávány  do  OPC  serveru  jako  neaktivní  a  budou  aktivovány  ihned  po  spuštění
projektu  (pokud  je  parametr Stav  OPC grupy  nastaven  na  hodnotu  Aktivní).  Tento
způsob je doporučen z toho důvodu, že některé OPC servery se nechovají správně při
přidávání OPC grup v aktivním stavu. Při vytvoření nové OPC grupy ve Správci  stanic
je tato volba zapnutá. Při otevření projektu vytvořeného ve verzi 4.6.1 nebo starší je
volba vypnutá. To umožňuje zachovat původní chování při přechodu na novější  verzi
SCADA/HMI systému Reliance.

Konverze datových typů

Určuje, zda konverzi datových typů provádí OPC klient, či OPC server.

Definice stanice Promos

Různé

Adresa

Definuje  adresu  stanice  pro  její  identifikaci  v rámci  více  stanic  na  jedné  sběrnici.
Hodnota může být přetížena parametrem Adresa  u komunikačního kanálu připojené
stanice (viz Správce struktury projektu). 

IP adresa

Definuje IP adresu stanice pro její identifikaci v rámci sítě ethernet. Hodnota může být
přetížena  parametrem  IP  adresa  u komunikačního  kanálu  připojené  stanice  (viz
Správce struktury projektu).

Zařízení/ Model

Definuje  model  stanice  Promos  (RT  nebo  PL2).  Každý  model  vyžaduje  jiný
komunikační  protokol,  rovněž  adresace  proměnných  je  u každého  z obou  modelů
různá. Pro správnou funkci je tedy nutné vybrat správný model.
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Definice stanice Rittmeyer WSR3000

Různé

Adresa

Definuje  adresu  stanice  pro  její  identifikaci  v rámci  více  stanic  na  jedné  sběrnici.
Hodnota může být přetížena parametrem Adresa  u komunikačního kanálu připojené
stanice (viz Správce struktury projektu). 

Adresa skupiny

Definuje adresu skupiny pro identifikaci stanice v rámci více skupin.  

Adresa ostrova

Definuje adresu ostrova pro identifikaci stanice v rámci více ostrovů. 

Vzdálená stanice

Určuje, zda je stanice vzdálená.

Definice stanice Sauter EY2400

Různé

Adresa

Definuje  adresu  stanice  pro  její  identifikaci  v rámci  více  stanic  na  jedné  sběrnici.
Hodnota může být přetížena parametrem Adresa  u komunikačního kanálu připojené
stanice (viz Správce struktury projektu).

Definice stanice Sevbus

Různé

Adresa

Definuje  adresu  stanice  pro  její  identifikaci  v rámci  více  stanic  na  jedné  sběrnici.
Hodnota může být přetížena parametrem Adresa  u komunikačního kanálu připojené
stanice (viz Správce struktury projektu).

IP adresa

Definuje IP adresu stanice pro její identifikaci v rámci sítě ethernet. Hodnota může být
přetížena  parametrem  IP  adresa  u komunikačního  kanálu  připojené  stanice  (viz
Správce struktury projektu).
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Zařízení/ Model

Definuje model stanice Sevbus. Komunikační driver byl testován pouze se zařízeními
Taiga.

Dvoukanálový přístroj

Pokud je volba aktivní, disponuje přístroj dvěma měřicími kanály.

Vyčítat archivy

Hodinový

Volba povoluje čtení hodinového archivu a současně definuje vazbu tohoto archivu na
datovou tabulku. Samotné  vyčtení  archivu  je  pak aktivováno  buď  periodicky,  nebo
prostřednictvím proměnné v závislosti na nastavení u dané datové tabulky.

Denní

Volba povoluje čtení denního archivu a současně definuje vazbu  tohoto  archivu  na
datovou tabulku. Samotné  vyčtení  archivu  je  pak aktivováno  buď  periodicky,  nebo
prostřednictvím proměnné v závislosti na nastavení u dané datové tabulky.

Hod. extr.

Volba povoluje čtení hodinového archivu extrémů a současně definuje vazbu tohoto
archivu  na  datovou  tabulku.  Samotné  vyčtení  archivu  je  pak  aktivováno  buď
periodicky, nebo prostřednictvím proměnné v závislosti na nastavení u dané datové
tabulky.

Denní extr.

Volba  povoluje  čtení  denního  archivu  extrémů  a  současně  definuje  vazbu  tohoto
archivu  na  datovou  tabulku.  Samotné  vyčtení  archivu  je  pak  aktivováno  buď
periodicky, nebo prostřednictvím proměnné v závislosti na nastavení u dané datové
tabulky.

Definice stanice Siemens

Různé

Zařízení/ Model

Definuje model stanice Siemens.
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IP adresa

Definuje IP adresu stanice pro její identifikaci v rámci sítě ethernet. Hodnota může být
přetížena  parametrem  IP  adresa  u komunikačního  kanálu  připojené  stanice  (viz
Správce struktury projektu).

Rack

Definuje číslo racku. Parametr je vyžadován u modelů S7-300 a S7-400.

Slot

Definuje číslo slotu. Při komunikaci se Simatic S7-1200 by měl být parametr nastaven
na hodnotu 1. Parametr je vyžadován u modelů S7-300 a S7-400.

TSAP PC

Definuje  tzv.  Transport  Service  Access  Point  na  straně  komunikačního  driveru.
Parametr je vyžadován u modelů S7-200 a LOGO!

TSAP PLC

Definuje tzv. Transport Service Access Point na strane připojené stanice. Parametr je
vyžadován u modelů S7-200 a LOGO!

Definice stanic Tecomat a Tecoreg

Různé

Adresa

Definuje  adresu  stanice  pro  její  identifikaci  v rámci  více  stanic  na  jedné  sběrnici.
Hodnota může být přetížena parametrem Adresa  u komunikačního kanálu připojené
stanice (viz  Správce  struktury  projektu).  Je-li  stanice  připojena  prostřednictvím sítě
ethernet, pak musí být adresa rovna 0. Je-li adresa různá od 0 a současně je stanice
připojena  prostřednictvím  sítě  ethernet,  pak  se  jedná  o připojení  další  centrální
jednotky prostřednictvím rozšiřujícího komunikačního kanálu.

IP adresa

Definuje IP adresu stanice pro její identifikaci v rámci sítě ethernet. Hodnota může být
přetížena  parametrem  IP  adresa  u komunikačního  kanálu  připojené  stanice  (viz
Správce struktury projektu).
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Zařízení/ Model

Definuje  typ  stanice  Teco.  Všechny  modely  stanic  Teco  komunikují  stejným
komunikačním  protokolem.  Některé  modely  však  disponují  omezenými  funkcemi
(např. centrály  NS 946 nepodporují  všechny  komunikační funkce v plném rozsahu),
jiné  rozšířenými  funkcemi   (např.  centrály  TC700  podporují  redundanci),  a  pro
správnou  funkci  je  nutné  vybrat  příslušný  typ.  V  případě,  že  vaše  stanice  není
v nabídce, zvolte možnost Není definováno.

Databox

Povolit čtení/zápis z/do Databoxu

Určuje, zda je ve stanici přístupná rozšířená paměť (databox).

Offset

Definuje  vazbu  na  proměnnou,  jejíž  hodnota  určuje  počáteční  adresu  (číslo  bajtu)
čteného/zapisovaného bloku dat.

Délka

Definuje  vazbu  na  proměnnou,  jejíž  hodnota  určuje  délku  čteného/zapisovaného
bloku dat v bajtech.

Řízení

Definuje vazbu na proměnnou, která řídí čtení/zápis bloku dat. Čtení/zápis je zahájen
náběžnou hranou řídicího bitu proměnné. Může nabývat těchto hodnot:

0 připraven

1 čtení bloku dat

2 zápis bloku dat

Buffer

Definuje  vazbu  na  proměnnou  typu  pole  o velikosti  délky  čteného/zapisovaného
bloku dat, do kterého mají být přečtená data uložena, respective ze kterého mají  být
zapisovaná data zapsána.
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Status

Definuje vazbu na proměnnou, jejíž  hodnota indikuje aktuální stav čtení bloku dat.
Může nabývat těchto hodnot:

0 připraven

1 probíhá čtení bloku dat

2 data byla v pořádku přečtena

3 nepodařilo se přečíst data

11 probíhá zápis bloku dat

12 data byla v pořádku zapsána

13 nepodařilo se zapsat data

Definice stanice Wago

Různé

IP adresa

Definuje IP adresu stanice pro její identifikaci v rámci sítě ethernet. Hodnota může být
přetížena  parametrem  IP  adresa  u komunikačního  kanálu  připojené  stanice  (viz
Správce struktury projektu).

Definice stanice Modicon

Různé

Adresa

Definuje  adresu  stanice  pro  její  identifikaci  v rámci  více  stanic  na  jedné  sběrnici.
Hodnota může být přetížena parametrem Adresa  u komunikačního kanálu připojené
stanice (viz Správce struktury projektu). 

IP adresa

Definuje IP adresu stanice pro její identifikaci v rámci sítě ethernet. Hodnota může být
přetížena  parametrem  IP  adresa  u komunikačního  kanálu  připojené  stanice  (viz
Správce struktury projektu).
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8.4.3  Import a export proměnných a alarmů/událostí

Proměnné

SCADA/HMI systém 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 názvem), jsou její  parametry  změněny
podle importované proměnné. Po importu proměnných je k dispozici  informace  o  celkovém
počtu importovaných a nových proměnných.
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Teco

Proměnné stanic Tecomat  a Tecoreg je možné importovat  ze souboru ve formátu *.
pub (xPro, Mosaic), *.tdr (Merkur, Epos for Windows) nebo *.exp (podle IEC61131-3 –
Mosaic,  CoDeSys).  Z  vývojového  prostředí  Mosaic  jsou  naimportovány  proměnné
deklarované s direktivou {PUBLIC}. Proměnná typu struktura je z vývojového prostředí
Merkur nebo Epos importována jako skupina  proměnných  odpovídajících  položkám
struktury.  Názvy  proměnných  jsou  určeny  podle  syntaxe
JmenoStruktury_JmenoPolozky.  Proměnná  typu  pole  (Merkur,  Epos)  je
importována  jako  skupina  proměnných  odpovídajících  prvkům  pole.  Názvy
proměnných jsou určeny podle syntaxe JmenoPole_IndexPrvku.

OPC

Kliknutím  na  tlačítko  Importovat  z OPC  serveru  je  možné  do  aktuální  OPC  grupy

importovat  proměnné  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 musí  být  v textovém formátu  (týká  se  importu  i exportu);  každý  řádek  má
následující strukturu:

ItemID; Název proměnné; Typ proměnné; Komentář

Wago

Proměnné stanice Wago je možné importovat z výstupního souboru *.exp vývojového
prostředí  CoDeSys,  Mosaic  atd.  ve  formátu  podle  IEC  61131-3.  Tento  soubor  lze
vytvořit exportem unitu (zdrojového souboru) obsahujícího deklarace proměnných. Do
systému Reliance jsou pak naimportovány všechny proměnné, jejichž deklarace leží
mezi direktivami (*SCADA*) a (*END_SCADA*).

Siemens

Proměnné stanice Siemens je možné importovat  ze souboru *.xlsx  exportovaného z
vývojového prostředí TIA Portal.

Alarmy/události

Systém  Reliance  umožňuje  exportovat  nebo  importovat  alarmy/ události  v textovém
formátu.

Export

Export  všech alarmů/ událostí  stanice do textového souboru  (formát  tohoto  souboru  je
popsán v jeho záhlaví).
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Import

Import  alarmů/ událostí  z textového  souboru.  Při  importu  se  alarmy/ události  rozlišují
podle  názvu.  Pokud  již  ve  stanici  existuje  alarm/ událost  se  stejným  názvem,  jsou
aktualizovány  jeho  vlastnosti.  Pokud  ještě  neexistuje,  je  přidán  nový  alarm/ událost.
Proměnná, na kterou  je  alarm/ událost  vázán,  se  vyhledává  v rámci  stanice  rovněž  na
základě názvu.

8.4.4  Parametry proměnné

Pokud je ve stromu vybrána proměnná, v panelu v pravé části je možné měnit její parametry.
Kromě společných vlastností objektů lze nastavit i následující parametry, z nichž některé jsou
závislé na typu stanice, ve které je proměnná obsažena.

Základní

Upřesnit

Rozsah

Korekce

Meze

Skripty

Zabezpečení

Sdílení

8.4.4.1  Základní

Obecné

Technologické označení

Nepovinné technologické označení proměnné. V  runtime režimu je zobrazováno např. v
dialogu Informace o proměnné.

Jednotky

Umožňuje vybrat nebo zadat jednotky veličiny, kterou proměnná představuje.
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Druh proměnné

Proměnná  může  být  Fyzická,  Vnitřní,  Speciální,  Speciální  vnitřní,  Odvozená  nebo
Uživatelsky definovaná.

Fyzická proměnná je nejčastější případ běžné datové proměnné uložené přímo v paměti
fyzické stanice (PLC), vyčítané prostřednictvím komunikačního driveru. 

Vnitřní proměnná je také běžná datová proměnná. Její hodnota, kvalita a časová značka
je však uložena pouze v paměti počítače. Organizačně ji lze vytvořit  také v rámci fyzické
stanice, zápis a čtení hodnoty se však neprovádí prostřednictvím komunikačního driveru. 

Speciální  proměnná  je  proměnná  se  specifickým  významem.  Představuje  konkrétní
proměnnou fyzickou či vnitřní, která má ve stanici přesně daný význam.

Speciální  vnitřní  proměnná  je  proměnná  se  specifickým  významem.  Zdrojem  hodnoty
jsou systémové informace, informace o projektu, informace o aktuálním stavu  projektu
apod.

Odvozená  proměnná  je  proměnná,  jejíž  hodnota  je  určena  na  základě  zdrojové
proměnné.

Uživatelsky  definovaná  proměnná  je  proměnná  strukturovaného  typu.  Je  tedy  tvořena
strukturou složenou z proměnných základního či strukturovaného typu.  Tyto  proměnné
mohou být vnitřní i fyzické.

Typ proměnné

Definuje  datový  typ  proměnné,  např.  Word,  SmallInt,  IRC  či  DataBlock.  Výčet
podporovaných datových typů záleží na typu stanice.

Interval aktualizace

Umožňuje definovat, jak často budou  data  vyčítána  ze  stanice.  Má  význam pouze  pro
fyzické proměnné, u ostatních je tento parametr zakázán.

Datová struktura

Definuje datovou strukturu, kterou proměnná reprezentuje. Položka je aktivní jen tehdy,
pokud je Druh proměnné nastaven na Uživatelsky definovaná (strukturovaná proměnná).

Povolit použití za běhu proj ektu

Umožňuje zakázat použití proměnné v projektu. Zakázaná proměnná nebude k dispozici
ani  v runtime  modulech,  ani  v tenkých  klientech.  Komponenty  na  tuto  proměnnou  již
napojené budou mít neplatnou vazbu, tzn. budou indikovány definovaným orámováním.
Zakázaná proměnná není započítávána do počtu datových bodů.
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Povolit čtení

Určuje, zda je povoleno vyčítání hodnoty proměnné ze stanice.

Povolit zápis

Určuje, zda je povolen zápis hodnoty do proměnné.

Definice proměnné stanice AMiT

WID

Definuje adresu jako jedinečnou identifikaci proměnné v rámci sítě stanic AMiT.

Bit

Definuje číslo bitu binární proměnné.

Definice proměnné stanice BACnet

Typ obj ektu

Definuje typ objektu, ve kterém je proměnná umístěna.

Číslo obj ektu

Odpovídá  zvolenému  typu  objektu  dle  definice  ASHRAE.  Zde  je  zobrazeno  pro
informační účely.

Číslo instance

Definuje  číslo  instance  objektu.  Jedná  se  o  jedinečný  identifikátor  daného  typu
objektu v rámci stanice.

Identifikátor vlastnosti

Definuje vlastnost objektu, již proměnná představuje.
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Identifikátor priority-array  je pole o velikosti 16 prvků obsahující povely  zadané
pro daný  objekt  a seřazené podle priority. Proměnná může být  definována jako
Bool, Word nebo Array  of  String. Je-li definována jako Bool, určuje její  hodnota,
zda  je  v  poli  na  pozici  odpovídající  zvolené  prioritě  zápisu  hodnota  různá  od
NULL. Je-li proměnná definována jako Word, je její hodnotou bitová maska všech
šestnácti  prvků  pole.  Ačkoliv  je  tato  vlastnost  určena  pouze  pro  čtení,  lze  do
proměnné zapsat. Při zápisu libovolné hodnoty dojde k uvolnění povelu pro daný
objekt  a  na  příslušnou  pozici  v  poli  se  uloží  hodnota  NULL.  Je-li  proměnná
definována  jako  Array  of  String,  představují  jednotlivé  prvky  pole  textovou
reprezentaci povelů zadaných pro daný objekt a seřazených podle priority.

Číslo vlastnosti

Odpovídá  zvolené  vlastnosti  objektu  dle  definice  ASHRAE.  Zde  je  zobrazeno  pro
informační účely.

Použít službu COV

Definuje, zda má být hodnota proměnné zasílána pouze při změně (COV – Change Of
Value) prostřednictvím spontánně odeslaných dat.

Minimální změna hodnoty

Definuje hodnotu, která je při aktivaci služby COV do stanice předána jako minimální
změna potřebná pro spontánní odeslání dat.

Definice proměnné stanice DDE

DDE Item

Jednoznačná identifikace proměnné v rámci DDE serveru.

Definice proměnné stanice IEC104

Adresa ASDU

V  rámci  jedné  stanice  IEC104  lze  definovat  proměnné  s  různou  adresou  ASDU.
Parametr je  přístupný,  není-li  adresa  ASDU  definována  na  úrovni  nadřízené  složky
proměnných či stanice.

Adresa pro čtení

Definuje adresu pro čtení.
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Adresa pro zápis

Definuje adresu pro zápis.

Identifikátor typu

Definuje strukturu, typ a formát hodnoty proměnné.

Kvalifikátor

Definuje kvalifikátor.

Definice proměnné stanice IEC62056

Adresa

Definuje  adresu  jako  jedinečnou  identifikaci  proměnné  v rámci  stanice.   Adresa  je
textový  řetězec  o  maximální  délce  16  znaků,  který  může  obsahovat  všechny
tisknutelné znaky kromě znaků '(', ')', '/' a '!'. 

Příklad zápisu adresy: '1.8.0'

Definice proměnné stanice Johnson Controls DX9100

Ref

Definuje typ a číslo reference jako součást  jedinečné identifikace proměnné v rámci
paměti stanice. 

SubRef

Definuje  typ  a  číslo  subreference  jako  součást  jedinečné  identifikace  proměnné
v rámci paměti stanice. 

Adresa

Definuje  adresu,  u binární  proměnné  i číslo  bitu,  na  kterém  se  fyzická  proměnná
nachází.

Definice proměnné stanice Johnson Controls SC9100

Ref

Definuje typ a číslo reference jako součást  jedinečné identifikace proměnné v rámci
paměti stanice. 
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SubRef

Definuje  typ  a  číslo  subreference  jako  součást  jedinečné  identifikace  proměnné
v rámci paměti stanice. 

Adresa

Definuje  adresu,  u binární  proměnné  i číslo  bitu,  na  kterém  se  fyzická  proměnná
nachází.

Definice proměnné stanice Johnson Controls FX15

Ref

Definuje typ reference jako součást jedinečné identifikace proměnné v rámci paměti
stanice. 

Adresa

Definuje  adresu,  u binární  proměnné  i číslo  bitu,  na  kterém  se  fyzická  proměnná
nachází.

Adresu  proměnné  typu  Časový  program,  Dvoustavový  časový  program  a  Svátky  je
třeba zadat tak, jak je uložena v souboru s příponou .apd aplikačního programu PLC.
Adresu lze nalézt podle referenčního bodu, pod kterým je časový program v souboru s
příponou .apd uložen. Pro přehlednější zobrazení obsahu souboru je vhodné změnit
jeho příponu z .apd na .xml a otevřít jej  například v internetovém prohlížeči.

Například v souboru s příponou .apd, který  obsahuje časový  program "OccEvent" a
dvoustavový časový program "OnOffEvent", lze nalézt mimo jiné i následující definice:

<ApplicationProfile>

<ApPoint Key="P1" Name="OnOffEvent"  ...

</ApPoint>

<ApPoint Key="P2" Name="OccEvent"  ...

</ApPoint>

</ApplicationProfile>

<NetworkProfiles>

<N2Profile>

 <Records>
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   <Record PointKey="P1" PointReference="C800"/>

   <Record PointKey="P2" PointReference="6001"/>

  </Records>

</N2Profile>

</NetworkProfiles>

Dvoustavový  časový  program je tedy  v  tomto souboru s příponou .apd  uložen  pod
označením  P1  a  jeho  adresa  má  hexadecimální  hodnotu  C800,  což  je  51200
decimálně,  a  časový  program  "OccEvent"  je  v  aplikačním  programu  uložen  pod
označením  P2  a  jeho  adresa  má  hexadecimální  hodnotu  6001,  což  je  24577
decimálně. Adresy časových programů je nutné zadat v decimálním tvaru.

Definice proměnné stanice Modbus

Typ registru

Definuje typ paměťového registru, ze kterého je proměnná vyčítána. Stanice Modbus
může  obsahovat  Výstupy  (Coils),  Vstupy  (Inputs),  Uživatelské  registry  (Holding
Registers), Vstupní registry (Input Registers) a Rozšířenou paměť (Extended Memory).

Adresa

Definuje  adresu  v rámci  paměťových  registrů,  u binární  proměnné  i číslo  bitu,  na
kterém se fyzická proměnná nachází.

Pozn.: Adresa proměnné Modbus ve SCADA/HMI systému Reliance je tvořena typem
registru a adresou. Zatímco ve stanici Modicon jsou paměťové oblasti různého  typu
adresovány pomocí offsetu, adresace Reliance začíná od nuly  pro každý  typ registru
(viz dále příklad a tabulka). 

Příklad adresace:

Proměnná na adrese 40010 bude v systému Reliance adresována takto: Typ registru:
Uživatelské registry (Holding registers); Adresa: 9.

Adresace proměnných stanice Modbus

Paměťová oblast Adresace Modicon Adresace Reliance

Typ registru Adresa

Discrete outputs (Coils) od 00001 Výstupy (Coils) od 0
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Discrete inputs od 10001 Vstupy (Inputs) od 0

Input registers od 30001 Vstupní registry  (Input registers) od 0

Holding registers od 40001 Uživatelské registry (Holding
registers)

od 0

Definice proměnné stanice M-Bus

Adresace

Určuje způsob identifikace proměnné v datovém paketu MBus.

Veličinou

Proměnná je určena hodnotou parametru VIB (VIF, VIFE) a parametry Číslo v paměti,
Tarif a Podsystém.

Pořadím

Proměnná je určena pořadím v datové zprávě. Hodnotu 0 má proměnná, jejíž hodnota
je v datové zprávě obsažena jako první.

Číslo v paměti

Definuje číslo, na kterém je měřený údaj uložen v paměti. 0 je aktuální hodnota, čísla
vyšší určují další měřené hodnoty zpět v pořadí.

Tarif

Definuje tarif dat.

Podsystém

Definuje číslo podsystému.

Typ hodnoty

Definuje typ hodnoty (Okamžitá hodnota, Maximum, Minimum, Hodnota při poruše).

Délka a kódování dat

Definuje datový typ (např. celočíselný nebo v plovoucí čárce) a jeho kódování.

Parametry Číslo v paměti, Tarif, Podsystém, Typ hodnoty  a Délka a kódování dat společně
určují  hodnotu  parametru  DIF,  resp.  DIFE,  které  se  při  změně  libovolného  parametru
aktualizují. Hodnoty DIF a DIFE jsou přímo součástí komunikačního protokolu M-Bus.
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Editovat hodnotu DIB

Umožňuje přímé  zadání  parametrů  DIF  a  DIFE1..DIFE5.  Hodnoty  parametrů  Číslo  v
paměti,  Tarif,  Podsystém,  Typ  hodnoty  a  Délka  a  kódování  dat  jsou  zpětně
dopočítány.

DIF

Definuje hodnotu parametru DIF.

DIFE1..DIFE5

Definuje hodnotu parametru DIFE1..DIFE5.

Veličina (VIF)

Definuje veličinu (hodnotu parametru VIF). K dispozici je  výčet  veličin  v  základních
jednotkách.

Veličina (VIFE1)

Specifikuje rozšíření veličiny definované parametrem VIF.

Editovat hodnotu VIB

Umožňuje přímé zadání parametrů  VIF  a  VIFE1..VIFE5.  Hodnoty  parametrů  Veličina
(VIF) a Veličina (VIFE1) jsou zpětně dopočítány.

VIF

Definuje hodnotu parametru VIF.

VIFE1..VIFE5

Definuje hodnotu parametru VIFE1..VIFE5.

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.
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Import proměnných

Importovat z OPC serveru

Otevře nástroj Importovat proměnné z OPC serveru, pomocí kterého je možné přidávat
proměnné  z OPC  serveru  a  zakládat  nové  OPC  grupy.  Příkaz  je  aktivní  jen  tehdy,
pokud je možné připojení k OPC serveru (připojení se definuje v parametrech stanice
OPC).

Importovat z OPC CSV

Umožňuje importovat proměnné z textového souboru.

Exportovat do OPC CSV

Umožňuje exportovat proměnné z OPC grupy do textového souboru.

Vlastnosti OPC grupy

Interval aktualizace

Určuje interval 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 OPC
serverem vyčítány ze stanice proměnné grupy v intervalu 100 ms).

Pásmo necitlivosti

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

Stav OPC grupy

Umožňuje aktivovat/deaktivovat načítání proměnných obsažených v OPC grupě. Stav
je možné řídit také pomocí proměnné.

Vlastnosti proměnné stanice OPC

Technologické označení

Nepovinné technologické označení proměnné.
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Jednotky

Umožňuje vybrat nebo zadat jednotky veličiny, kterou proměnná představuje.

Druh proměnné

Určuje druh proměnné. Proměnná může být  Fyzická, Vnitřní  nebo datová  struktura.
Fyzická proměnná je uložena přímo v paměti fyzické stanice (PLC). Mezi Fyzickým  a
Vnitřním druhem proměnné je obvykle možné přepínat.

Typ proměnné

Definuje  datový  typ  proměnné.  U  proměnných  vstupního  a  výstupního  registru  je
podporován pouze formát Bool, u proměnných z uživatelských a systémových registrů
jsou podporovány formáty Bool, Word, SmallInt, String atd.

Interval aktualizace

Umožňuje definovat, jak často budou data vyčítána ze stanice. Má význam pouze pro
fyzické proměnné, u ostatních je tento parametr zakázán.

Datová struktura

Definuje  datovou  strukturu,  kterou  proměnná  reprezentuje.  Položka  je  aktivní  jen
tehdy, pokud je Druh proměnné nastaven na Uživatelsky  definovaná  (strukturovaná
proměnná).

OPC

ItemID

Jednoznačný identifikátor proměnné v OPC serveru.

Aktualizovat hodnotu po zápisu

Umožňuje aktualizovat hodnotu proměnné po provedení zápisu.

Definice proměnné stanice Promos RT

Paměťová banka

Definuje číslo paměťové banky, ze které je proměnná vyčítána.

Adresa

Definuje adresu v rámci paměťové banky, u binární proměnné i číslo bitu, na kterém
se fyzická proměnná nachází.
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Definice proměnné stanice Promos PL2

Obj ect

Definuje číslo objektu, ze kterého je proměnná vyčítána.

Instance

Definuje číslo instance, ze které je proměnná vyčítána.

Item

Definuje  adresu,  u binární  proměnné  i číslo  bitu,  na  kterém  se  fyzická  proměnná
nachází.

Definice proměnné stanice Rittmeyer WSR3000

Adresa

Definuje adresu v rámci paměti stanice, na které se fyzická proměnná nachází.

Timeout navázání spoj ení

Definuje  maximální  časovou  prodlevu  navázání  spojení  s proměnnou.  Při  startu
komunikace  navazuje  komunikační  driver  spojení  nejen  se  stanicí,  ale  přímo
s jednotlivými  proměnnými.  Nedojde-li  k potvrzení  spojení  v daném  čase,  opakuje
komunikační driver žádost o navázání spojení.

Priorita před zápisem

Definuje  prioritu,  s jakou  komunikační  driver  přistupuje  k proměnné  při  pokusu
o změnu  její  hodnoty.  Je-li  priorita  nižší,  než  s jakou  byl  proveden  poslední  zápis,
nedojde k přepsání nové hodnoty. V opačném případě je nová hodnota do proměnné
zapsána. Prioritu lze řídit dynamicky hodnotou jiné proměnné.

Priorita po zápisu

Definuje  prioritu,  s jakou  komunikační  driver  zanechává  zapsanou  hodnotu
v proměnné.  Další  změna  hodnoty  je  umožněna  pouze  tomu,  kdo  k proměnné
přistupuje  s prioritou  stejnou  či  vyšší.  Prioritu  lze  řídit  dynamicky  hodnotou  jiné
proměnné.
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Definice proměnné stanice Sauter EY2400

Datové slovo

Definuje textový  identifikátor paměťového registru, ve kterém je proměnná uložena.
Svým způsobem určuje typ a způsob využití proměnné.

Jemná adresa

Společně s datovým slovem tvoří kompletní adresu proměnné v rámci paměti stanice.
Zadává se v těchto rozsazích: 0–31 primární adresy a 40–71 sekundární adresy.

Byte

Umožňuje  rozlišení  horního,  resp.  dolního  bajtu  v rámci  dvoubajtového  adresního
prostoru stanice Sauter. LSB (Least  Significant  Byte)  je  méně  významný  bajt,  MSB
(Most Significant Byte) je bajt s nejvyšší hodnotou.

Bit

Definuje číslo bitu binární proměnné.

Kartový kód

Kód definující typ karty. Jeho hodnota je do stanice zapisována při inicializaci stanice.

Hlásná kategorie

Definuje  prioritu  odesílání  spontánních  dat.  Zadává  se  v rozsahu  0..3,  kde  0
představuje nejvyšší prioritu, nejzávažnější událost, a 3 představuje nejnižší prioritu,
kdy  změna  hodnoty  proměnné  není  vůbec  odesílána.  Její  hodnota  je  do  stanice
zapisována při inicializaci stanice.

Hystereze

Definuje hysterezi měření. Jestliže  je  rozdíl  aktuálně  naměřené  hodnoty  a  hodnoty
naposledy  odeslané  do  komunikačního  driveru  větší  než  zadaná  hystereze,  je
odesláno nové spontánní hlášení s aktuální  měřenou  hodnotou.  Její  hodnota  je  do
stanice zapisována při inicializaci stanice.

Definice proměnné stanice Siemens

Symbol/ Datový blok

Definuje typ adresového prostoru, ve kterém je proměnná umístěna. Pro typ Datový
blok (DB – Data Block) je možné zadat také číslo datového bloku.
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Datový typ

Definuje datový typ proměnné, ve kterém je proměnná uložena ve stanici. Při změně
správce automaticky nabídne odpovídající typ proměnné v prostředí Reliance.

Adresa

Definuje adresu proměnné v rámci zvoleného adresového prostoru.

Definice proměnné stanic Tecomat a Tecoreg

Typ registru

Definuje  typ  paměťového  registru,  ze  kterého  je  proměnná  vyčítána.  Stanice  Teco
obsahuje registry vstupní X, výstupní Y, systémové S, uživatelské R a databox M.

Adresa

Definuje  adresu  v rámci  paměťových  registrů,  u binární  proměnné  i číslo  bitu,  na
kterém se fyzická proměnná nachází.

Definice proměnné stanice Wago

Adresace

Definuje způsob adresace proměnných v rámci stanice Wago.  Vzhledem k tomu,  že
pro přenos hodnot proměnných je použit protokol Modbus, je možné vybrat i způsob
adresace  Modbus.  V  takovém  případě  je  třeba  znát  způsob  přepočtu  adresy
proměnné ve stanici Wago na adresu Modbus. Je-li zvolena adresace Wago, provádí
se přepočet adres automaticky.

Typ registru

Definuje typ paměťového registru, ve kterém je proměnná uložena.

Délka adresy

Definuje délku datového typu.

Adresa

Definuje  adresu  v rámci  paměťových  registrů,  u binární  proměnné  i číslo  bitu,  na
kterém se fyzická proměnná nachází.
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8.4.4.2  Upřesnit

Počet znaků řetězce

Definuje počet znaků proměnné datového typu String.

Počet des. míst

Definuje  počet  zobrazovaných  desetinných  míst  u proměnné  s plovoucí  desetinnou
čárkou. Jedná se o počet  desetinných  míst,  na  které  bude  hodnota  zaokrouhlena.  Pro
celá čísla je položka aktivní jen tehdy, pokud je používána Korekce analogové hodnoty.

Počet prvků pole

Definuje  počet  prvků  pro  proměnné  typu  pole.  Počet  řádků  matice  a  Počet  sloupců
matice umožňují definovat rozměry matice prvků u proměnných stanice AMiT.

Ukládat poslední hodnotu

Určuje, zda se má ukládat  poslední hodnota proměnné. Ukládání se provádí periodicky
za běhu projektu (při výchozím nastavení každých 30 s) a těsně před ukončením runtime
modulu.  Při  dalším  spuštění  runtime  modulu  je  tato  hodnota  do  proměnné  opět
dosazena (pouze do paměti v  runtime modulu, nikoliv  do  fyzického  zařízení).  Hodnoty
jsou  ukládány  do souboru  v adresáři  <Project>\Settings\Data.  Soubor  je
pojmenován podle konvence VarTagDataN.rdt, kde N je ID počítače podle projektu v
dekadickém formátu (např. VarTagData1.rdt).

Počáteční hodnota

Definuje hodnotu, která je do proměnné dosazena po startu runtime modulu; pokud je
aktivován  i předchozí  parametr,  má  vyšší  prioritu  uložená  hodnota;  zde  definovaný
parametr je použit  jen při  prvním spuštění  nebo  při  smazání  souboru,  který  obsahuje
uloženou hodnotu.

Zaznamenat informaci o zápisu

Umožňuje  zaznamenat  informaci  o  každém  zápisu  hodnoty  do  proměnné  (nastavení
hodnoty  proměnné z vizualizace,  tj.  z komponent,  skriptů  apod.)  do  databáze  alarmů/
událostí; zaznamenává se i zápis stejné hodnoty.
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Vlastní text

Umožňuje nadefinovat  vlastní text, který  bude zobrazen  u informace  o  zápisu  hodnoty
v seznamu alarmů/událostí. Text může obsahovat speciální značky, které budou za běhu
projektu  nahrazeny  příslušnou  hodnotou.  Velikost  písma  ve  značkách  se  nerozlišuje.
Význam jednotlivých značek je uveden v následující tabulce.

$(Device) alias/název stanice, ve které je proměnná definována

$(Tag) alias/název proměnné

$(TagValue) hodnota, která byla zapsána do proměnné

$(PriorTagValue) předchozí hodnota proměnné

$(User) alias/jméno uživatele, který zápis provedl, nebo uživatele, který  byl přihlášen
v době provedení zápisu (např. pokud byl zápis proveden ze skriptu)

$(Computer) alias/název počítače, ze kterého byl zápis proveden

$(ActionSource) zdroj  povelu pro zápis (komponenta, skript apod.)

Pro kompatibilitu se staršími projekty  jsou podporovány  i značky  uvedené v následující
tabulce: 

%V viz $(TagValue)

%C viz $(Computer)

%U viz $(User)

%S viz $(ActionSource)

Pokud bude volba Vlastní text neaktivní, bude automaticky vygenerován standardní text.
Tento  text  obsahuje  název  proměnné  včetně  stanice,  zapsanou  hodnotu,  alias/název
počítače, ze kterého byl zápis proveden, alias/jméno uživatele a zdroj  povelu pro zápis
(komponenta, skript apod.).

Zaznamenat informaci o neúspěšném zápisu

Umožňuje zaznamenat informaci o každém neúspěšném zápisu hodnoty do proměnné.
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Zobrazení

Text pro stav log. 1

Umožňuje pro proměnné typu Bool zobrazovat uživatelsky definovaný název stavu logická
1.

Text pro stav log. 0

Umožňuje pro proměnné typu Bool zobrazovat uživatelsky definovaný název stavu logická
0.

Formát celých čísel

Pro celočíselné typy  (Byte,  Word,  DoubleWord,  ShortInt,  SmallInt,  LongInt,  LargeInt)  je
možno vybrat Dekadickou, Hexadecimální nebo Binární reprezentaci čísel.

Formát času

Umožňuje zobrazit hodnotu proměnné včetně milisekund.

Přesnost časové značky

Bude doplněno.

Alarmy/události

Zpoždění vzniku alarmu/ události (ms)

Definuje  časový  interval,  po  který  musí  být  podmínka  pro  vyvolání  alarmu/události
splněna, aby byl vygenerován nový alarm/událost.

Zpoždění zániku alarmu/ události (ms)

Definuje  časový  interval,  po  který  musí  být  podmínka  pro  vyvolání  alarmu/události
nesplněna, aby byl aktivní alarm/událost ukončen.

8.4.4.3  Rozsah

Rozsah hodnot

Umožňuje upravit  rozsah hodnot  proměnné.  Je  možné  zvolit  rozsah  hodnot  proměnné
podle datového typu proměnné, nebo jej  definovat pomocí seznamu hodnot.
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Seznam hodnot

Definuje vazbu na textovou proměnnou typu pole, která určuje rozsah hodnot.

Počet hodnot

Definuje  počet  položek v seznamu  hodnot.  Hodnotu  je  možné  buď  definovat  staticky,
nebo ji lze řídit  dynamicky  pomocí proměnné. Pokud  je  hodnota  –1  (minus  jedna),  je
počet  položek  v  seznamu  hodnot  roven  počtu  prvků  proměnné  typu  pole  definující
Seznam hodnot.

8.4.4.4  Korekce

Korekce analogové hodnoty

Definuje, zda má být použit  jeden ze dvou typů analogové korekce. Ke korekci dochází
vždy  při  vyčtení  hodnoty  proměnné  ze  stanice.  Při  zápisu  je  hodnota  proměnné  před
odesláním do komunikačního driveru přepočtena opačným způsobem.

k * x + q

Přepočet hodnoty proměnné podle vztahu y = kx + q se zadanými koeficienty. Vizualizace
bude pracovat s upravenou hodnotou.

Min, Max

Přepočet hodnoty ze vstupního na výstupní rozsah podle vzorce y = (x – Min1) * (Max2 –
Min2) / (Max1 – Min1) + Min2.

Negace binární hodnoty

Pokud je parametr aktivní a proměnná je binární, bude vizualizace pracovat s negovanou
hodnotou proměnné.

8.4.4.5  Meze

Umožňuje definici kritických a varovných mezí proměnné. Dynamické meze se řídí hodnotou
vybrané  proměnné.  Při  dosažení  nebo  překročení/podkročení  mezí  lze  generovat  alarmy/
události.  Meze  lze  také  využít  v  některých  komponentách (Displej ,  Indikátor  průběhu,
Ukazatel,  Plněný  obrázek)  pro  změnu  barvy  pozadí,  případně  písma.  Ke  změně  dojde  při
dosažení nebo překročení/podkročení mezí.
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SCADA/HMI systém Reliance umožňuje pro číselné proměnné definovat Horní kritickou mez,
Horní varovnou mez, Dolní varovnou mez a Dolní kritickou mez.

8.4.4.6  Skripty

Spustit skript při

Na této záložce je možné vybrat skripty, které se mají spustit při změně hodnoty, kvality
nebo  časové  značky  proměnné  a  při  přijetí  archivních  dat  z  komunikačního  driveru.
Informace o proměnné a příslušné změně nebo přijatých datech jsou předány do skriptu
a je možné je získat pomocí funkce RScr.GetCurrentScriptDataEx. 

Po spuštění  projektu  a  navázání  spojení  se  stanicemi  (např.  PLC)  začne  komunikační
driver do  runtime  modulu  předávat  aktuální  data.  Pro  každou  proměnnou  se  nastaví
kvalita, časová značka a hodnota (v  uvedeném pořadí).  V  tomto  pořadí  se  také  spustí
zadané  skripty  (pokud  došlo  ke  změně  příslušné  vlastnosti).  Při  prvním  nastavení
vlastností  proměnných  po  úspěšném vyčtení  dat  ze  stanice  se  vždy  změní  kvalita  ze
špatné na dobrou a zpravidla se změní časová značka  i  hodnota.  Pokud  je  spojení  se
stanicí v pořádku, při další aktualizaci proměnné už se mění jen časová značka, případně
hodnota (v  uvedeném pořadí). Neměla  by  nastat  situace,  že  se  změní  pouze  hodnota
(každé změně hodnoty musí odpovídat příslušná časová značka). Při výpadku spojení se
stanicí se zpravidla změní kvalita na špatnou, ale časová značka ani hodnota se nezmění
(runtime  modul  si  ponechá  poslední  časovou  značku  a  hodnotu,  které  měly  dobrou
kvalitu).

Změně hodnoty

Určuje skript, který má být spuštěn při změně hodnoty proměnné.

Změně kvality

Určuje skript, který má být spuštěn při změně kvality proměnné.

Změně časové značky

Určuje skript, který má být spuštěn při změně časové značky proměnné.

Přij etí archivních dat z driveru

Určuje skript, který  má být  spuštěn při přijetí  archivních  dat  z  komunikačního  driveru.
Tato možnost je povolena pouze ve stanicích, které poskytují archivy  (např. telemetrické
stanice QMD, DMB, Elcor, Elgas 2, Motorola MOSCAD).
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8.4.4.7  Zabezpečení

Meze pro zadávání hodnoty

Nepovolit hodnotu mimo meze

Aktivuje kontrolu zadávané hodnoty  a nedovolí zapsat  hodnotu  proměnné  mimo  meze
určené  hodnotami  proměnných  u  parametrů  Minimum  a  Maximum  (je  zobrazeno
upozornění "Hodnota leží mimo povolený rozsah.").

8.4.4.8  Sdílení

Runtime  modul  SCADA/HMI  systému  Reliance  umožňuje  sdílet  hodnoty  proměnných
prostřednictvím různých rozhraní (např. OPC nebo DDE). Runtime modul pracuje v roli serveru
a poskytuje hodnoty klientům.

Možnosti sdílení

Sdílet s tenkými klienty

Určuje,  zda  datový  server  a  všichni  připojení  tencí  klienti  mají  společnou  hodnotu
proměnné.

Přenášet mezi serverem a tenkými klienty

Určuje, zda je hodnota proměnné přenášena mezi serverem a klientem. Je-li tato volba
aktivní,  udržuje  datový  server pro  každého  připojeného  klienta  samostatnou  hodnotu
proměnné.  V  opačném případě  se  hodnota  zapsaná  do  této  proměnné  nepřenáší  na
server, je uložena pouze ve vnitřní paměti tenkého klienta.

Více informací k této volbě naleznete v článku Data specifická pro tenké klienty.

Sdílet s OPC klienty

Určuje, zda má být proměnná sdílena prostřednictvím OPC, tedy zda mají Reliance OPC
Server  a  Reliance  OPC  UA  Server  tuto  proměnnou  poskytovat  OPC  klientům.  Pokud
není tento parametr pro určitou proměnnou aktivní, OPC klienti nebudou  schopni  tuto
proměnnou ani naimportovat (OPC server tuto proměnnou nepředá OPC klientům v rámci
seznamu proměnných, které lze importovat).

https://www.reliance-scada.com/cs/support/articles/technical/data-specific-to-thin-clients
https://www.reliance-scada.com/cs/support/articles/technical/data-specific-to-thin-clients
https://www.reliance-scada.com/cs/support/articles/technical/data-specific-to-thin-clients
https://www.reliance-scada.com/cs/support/articles/technical/data-specific-to-thin-clients
https://www.reliance-scada.com/cs/support/articles/technical/data-specific-to-thin-clients


342 Správce stanic

Reliance 4 – Vývojové prostředí

Sdílet s uživatelskými aplikacemi prostřednictvím webové služby

Určuje,  zda  je  proměnná  dostupná  prostřednictvím rozhraní  webové  služby  (Možnosti
proj ektu > API).

Sdílet s DDE klienty

Umožňuje  zpřístupnění  hodnoty  proměnné  prostřednictvím  technologie  DDE.  DDE  je
dnes  již  zastaralá  technologie  firmy  Microsoft  určená  pro  výměnu  dat  mezi  programy.
Programy podporující tuto formu výměny dat jsou např. MS Excel a MS Word.

DDE Item

Syntaxe dynamického propojení je následující:

{=runtime|DdeServer!DdeItem}

runtime – název souboru aplikace bez přípony (R_Ctl, R_CtlSrv, R_Srv)

DdeItem – název dynamického propojení

Například  pro  získání  hodnoty  proměnné  Control  ze  stanice  Tecomat1  z Reliance
Control bude použita tato syntaxe:

{=R_Ctl|DdeServer!Tecomat1_Control}

8.4.5  Parametry alarmu/události

Alarmy/ události  se  přidávají  do  stromu  objektů  příkazem  Nový  alarm/ událost  z panelu
nástrojů,  klávesou  Insert  nebo  z lokálního  menu  stromu.  Kromě  společných  vlastností
objektů mají alarmy/události další vlastnosti, které jsou rozděleny do tří záložek.

Základní

Text

Definuje  text  alarmu/události.  Hodnota  je  povinná.  Ve  vícejazyčných  projektech  je
možné tento text lokalizovat (přeložit do všech jazyků projektu). Text může obsahovat
speciální  značky,  které  budou  za  běhu  projektu  nahrazeny  příslušnou  hodnotou.
Velikost  písma  ve  značkách  se  nerozlišuje.  Význam jednotlivých  značek je  uveden
v následující tabulce.

$(Device) alias/název stanice, ve které je proměnná definována

$(Tag) alias/název proměnné

$(Type) typ alarmu/události
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$(Condition) podmínka nebo stav, který vygeneruje alarm/událost

$(Priority) priorita alarmu/události

$(TagValue) hodnota proměnné, která vyvolala alarm/událost

$(StartTimeStamp) datum a čas vzniku alarmu/události (v místním čase);  formát  je  závislý  na
národním nastavení v operačním systému

Pro  kompatibilitu  se  staršími  projekty  jsou  podporovány  i  značky  uvedené
v následující tabulce: 

%V viz $(TagValue)

%D datum vzniku alarmu/události (v místním čase); formát je závislý na národním
nastavení v operačním systému

%T čas vzniku alarmu/události (v místním čase); formát  je  závislý  na  národním
nastavení v operačním systému

Proměnná

Definuje vazbu na proměnnou, jejíž hodnota aktivuje alarm/událost. Proměnná musí
být ve stejné stanici jako alarm/událost.

Typ

Alarmy/události  jsou  rozděleny  na  Poruchy,  Povely  a  Systémová  hlášení.  Typ  je
rozlišen při zobrazení v seznamu alarmů/událostí pomocí ikony.

Podmínka/stav

Určuje podmínku nebo stav, který vygeneruje alarm/událost.

Změna hodnoty

Alarm/událost je generován při vybrané změně hodnoty proměnné (Libovolná změna,
Přírůstek, Pokles).

Náběžná hrana

Alarm/událost je generován při změně hodnoty binární proměnné z hodnoty logická 0
do hodnoty logická 1.
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Sestupná hrana

Alarm/událost je generován při změně hodnoty binární proměnné z hodnoty logická 1
do hodnoty logická 0.

Horní kritická mez

Alarm/událost je generován, jestliže je hodnota proměnné rovna nebo větší než horní
kritická mez proměnné.

Horní varovná mez

Alarm/událost je generován, jestliže je hodnota proměnné rovna nebo větší než horní
varovná mez proměnné.

Dolní varovná mez

Alarm/událost  je  generován,  jestliže  je  hodnota  proměnné  rovna  nebo  menší  než
dolní varovná mez proměnné.

Dolní kritická mez

Alarm/událost  je  generován,  jestliže  je  hodnota  proměnné  rovna  nebo  menší  než
dolní kritická mez proměnné.

Hodnota v rozsahu

Alarm/událost  je  generován,  pokud  se  hodnota  proměnné  nachází  v definovaném
intervalu Rozsah. Rozsah je určen mezemi Od hodnoty a Do hodnoty (včetně mezí).

Událost ze stanice

Bude doplněno (včetně parametru Typ události ze stanice).

Různé

Definuje Prioritu alarmu/události.

Priorita

Priorita  určuje  pořadí,  ve  kterém budou  přehrávány  zvuky  vyvolané  vznikem  nebo
zánikem alarmu/události.  Vyšší  prioritu  má  alarm/událost  s větší  hodnotou  tohoto
parametru.
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Upřesnit

Možnosti

Ukládat do databáze alarmů/ událostí

Určuje, zda ukládat alarm/událost do databáze.

Zobrazit v aktuálních alarmech/ událostech

Určuje, zda zobrazit alarm/událost v seznamu aktuálních alarmů/událostí.

Vyžadovat kvitaci

Určuje,  zda  má  být  vyžadována  kvitace  (potvrzení)  alarmu/události  (alarm/událost
zůstane  zobrazen  v seznamu  aktuálních  alarmů/událostí,  dokud  nebude  kvitován).
Alarm/událost  může  kvitovat  pouze  uživatel  s příslušným oprávněním.  Pokud  není
vybráno žádné přístupové právo, může kvitaci provést každý uživatel.

Ověřovat uživatele při kvitaci

Pokud  je  tento  parametr  aktivní,  lze  alarm/událost  kvitovat  pouze  po  úspěšném
ověření  totožnosti  uživatele.  Uživatel  prokazuje  svoji  totožnost  zadáním  hesla
v dialogu pro ověření uživatele. Pokud je v projektu aktivováno použití snímače otisků
prstů, snímač je připojen a je nainstalován příslušný software, bude ověření totožnosti
provedeno po sejmutí otisku prstu uživatele.

Vyžadovat poznámku před kvitací

Pokud je tento parametr aktivní, lze alarm/událost kvitovat až poté, co uživatel zapíše
poznámku  k  alarmu/události.  Poznámka  může  obsahovat  např.  popis  opatření
provedených  pro  odstranění  poruchy.  Pokud  se  uživatel  pokusí  kvitovat  alarm/
událost, u kterého poznámka nebyla zapsána (text poznámky je prázdný), je k zápisu
poznámky vyzván.

Blokace řízená proměnnou

Umožňuje určit binární proměnnou, která slouží k blokaci alarmu/události. Pokud je
hodnota proměnné logická 1, nedojde k vyvolání alarmu/události, přestože je splněna
 Podmínka/ Stav definovaná (-ný) na záložce Základní.
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Sdružené objekty

Okno

Určuje  okno,  jehož  zobrazení  obsluha  může  vyvolat  ze  seznamu  aktuálních
i historických alarmů/událostí, pokud je v seznamu vybrán tento alarm/událost.

Binární proměnná

Určuje proměnnou, do které se zapisuje hodnota logická 1 při vzniku a po dobu trvání
příčiny alarmu/události a hodnota logická 0 v opačném případě. Hodnota proměnné
se  průběžně  kontroluje  a  pokud  se  změní  na  hodnotu,  která  neodpovídá  stavu
alarmu/události, je znovu proveden zápis odpovídající hodnoty.

Skupiny alarmů/událostí

Definuje výčet skupin alarmů/událostí, do kterých alarm/událost patří.

Akce

Při vzniku

Spustit skript

Určuje skript, který má být spuštěn při vzniku alarmu/události. Informace o alarmu/
události  jsou  předány  do  skriptu  a  je  možné  je  získat  pomocí  funkce  RScr.
GetCurrentScriptDataEx. 

Přehrát zvuk

Určuje zvukový  souboru ve formátu *.wav, který  má být  přehrán při vzniku alarmu/
události.  Příslušný  zvukový  soubor  musí  být  umístěn  v adresáři
<Projekt>Main\MMedia\.

Zobrazit aktuální alarmy/ události

Je-li volba aktivní, zobrazí se při vzniku alarmu/události seznam aktuálních alarmů/
událostí.

Spustit službu Maatrix

Je-li volba aktivní, dojde při vzniku alarmu/události ke spuštění služby Maatrix.
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Online vytisknout

Je-li  volba  aktivní,  vytiskne  se  alarm/událost  na  tiskárnách  přidaných  do  složky
Tiskárny pod počítačem ve Správci struktury proj ektu (viz Připojení tiskárny).

Při zániku

Spustit skript

Určuje skript, který má být spuštěn při zániku alarmu/události. Informace o alarmu/
události  jsou  předány  do  skriptu  a  je  možné  je  získat  pomocí  funkce  RScr.
GetCurrentScriptDataEx. 

Přehrát zvuk

Určuje zvukový  souboru ve formátu *.wav, který  má být  přehrán při zániku alarmu/
události.  Příslušný  zvukový  soubor  musí  být  umístěn  v adresáři
<Projekt>Main\MMedia\.

Při kvitaci

Spustit skript

Určuje skript, který má být  spuštěn při kvitaci alarmu/události. Informace o alarmu/
události  jsou  předány  do  skriptu  a  je  možné  je  získat  pomocí  funkce  RScr.
GetCurrentScriptDataEx.

Oznamování (E-mail, SMS, Maatrix)

Zamezit příliš častému oznamování

Je-li  volba  aktivní,  nebude  další  informace  stejného  typu  (vznik,  zánik,  kvitace)
odeslána dříve než po uplynutí zadaného Min. intervalu.

8.4.6  Parametry komunikační zóny

Komunikační  zóny  umožňují  uživateli  kontrolu  nad  zatížením  komunikačních  linek  –
umožňují urychlit a optimalizovat vyčítání dat  ze stanic. Komunikační zóny  není pro vyčítání
dat proměnných nutné definovat. Vzhledem k tomu, že každá proměnná má vlastní parametr
interval aktualizace, komunikační driver vyčítá  hodnoty  proměnných  v zadaných  intervalech
i bez definovaných komunikačních zón. 
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Je-li  však  v projektu  komunikační  zóna  definována,  pak  se  čtení  proměnných  řídí
následujícími  pravidly:  Data  všech  proměnných,  které  leží  v oblasti  vyčítané  komunikační
zónou a které mají  stejný  interval aktualizace jako  tato  zóna,  jsou  vyčítána  prostřednictvím
této  komunikační  zóny.  Všechny  ostatní  proměnné  jsou  vyčítány  individuálně,  tedy
prostřednictvím dynamicky sestavovaných komunikačních paketů. 

Je-li požadavek zajistit čtení dat pouze prostřednictvím definovaných komunikačních zón, lze
tohoto  dosáhnout  nastavením  parametru  Komunikovat  pouze  prostřednictvím
komunikačních  zón  ve  Správci  komunikačních  driverů.  V  takovém  případě  jsou  vyčítány
hodnoty  všech  proměnných,  které  leží  v komunikačních  zónách  bez  ohledu  na  interval
aktualizace  definovaný  u jednotlivých  proměnných.  Hodnoty  těch  proměnných,  které  leží
mimo definované komunikační zóny nebudou v tomto případě vyčítány.

Společné vlastnosti objektů

Obecné

Čtení řízeno proměnnou

Umožňuje řízení vyčítání komunikační zóny bitovou proměnnou. Po vyčtení dat je možné
proměnnou automaticky nulovat aktivací položky Nulovat bit po přečtení zóny.

Parametry komunikační zóny stanic Tecomat a Tecoreg

Typ registru

Definuje  typ  paměťového  registru,  ze  kterého  je  blok  dat  vyčítán.  Stanice  Teco
obsahuje registry vstupní X, výstupní Y, systémové S, uživatelské R a databox M.

Adresa

Určuje počáteční adresu registru, od které jsou data vyčítána.

Délka (počet baj tů)

Definuje počtu bajtů, které jsou vyčítány.

Interval čtení

Definuje interval vyčítání komunikační zóny.

Parametry komunikační zóny stanice Modbus

Typ registru

Definuje typ registru, ze kterého jsou data vyčítána.
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Číslo souboru

Bude doplněno.

Adresa

Určuje počáteční adresu registru, od které jsou data vyčítána.

Délka (počet prvků)

Definuje délku komunikační zóny v prvcích.

Interval čtení

Definuje interval vyčítání komunikační zóny.
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8.5  Správce komunikačních driverů

Správce  komunikačních  driverů  je  nástroj  sloužící  k definici  parametrů  používaných
komunikačních  driverů.  Dialogové  okno  Správce  komunikačních  driverů  sestává  ze  čtyř
základních  částí  podrobně  popsaných  v kapitole  Správci.  Panel  nástrojů  obsahuje  kromě
společných příkazů panelu nástrojů  příkaz  Nový  komunikační  driver  ,  pomocí  kterého  je
přidána nová položka komunikačního driveru do stromu.

Od  driveru  jednoho  typu  je  možné  vytvořit  několik  instancí  a  tím  zajistit  jeho  různou
konfiguraci  pro  stanice  připojené  k různým počítačům.  Komunikační  drivery  jsou  přiřazeny
daným počítačům ve Správci struktury projektu podobně jako ostatní objekty.

Základní

Komunikace

8.5.1  Základní parametry driveru

Společné vlastnosti objektů

Logovat informace do souboru

Informace o provozu driveru jsou zapisovány do souboru.

Logovat komunikace

Zapisovat informace o odeslaných a přijatých komunikačních zprávách.

Logovat chyby

Zapisovat  informace  o chybách  vzniklých  při  provozu  komunikačního  driveru  (např.
"Nepodařilo se otevřít  požadovaný  komunikační  port",  "Nepodařilo  se  zpracovat  přijatá
data").

Logovat ladicí informace

Zapisovat  pomocné  či  ladicí  informace,  pomůcka  pro  vývojáře  SCADA/HMI  systému
Reliance při odhalování a odstraňování chyb.
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8.5.2  Komunikace

Elgas, Inmat, Johnson Controls, Modbus, Promos, Sauter, Teco, IEC104, IEC62056,
WSR3000, M-Bus, BACnet, Siemens 

Prodleva mezi příj mem a vysíláním

Časová prodleva mezí přijetím komunikační  zprávy  a  odesláním nového  dotazu.  Tento
parametr je vhodné optimálně nastavit  například při komunikaci s použitím převodníku
RS-232/485 s automatickým řízením RTS.

Maximální počet chybných komunikací

Při  překročení  nastaveného  počtu  chybných  komunikací  dojde  k vyhodnocení  poruchy
komunikace s příslušnou stanicí.

Elgas, Johnson Controls, Modbus, Promos, Sauter, Teco, IEC104, WSR3000, BACnet,
Siemens 

Maximální počet paketů pro zápis do j edné stanice

Maximální počet neodeslaných komunikačních paketů pro zápis do stanice. Je-li rychlost
vzniku  požadavků  na  zápis  do  stanice  z  runtime  modulu  vyšší  než  rychlost  jejich
odesílání  komunikačním  driverem  do  stanice,  dochází  k  řazení  těchto  požadavků  do
fronty.  Daný  parametr  limituje  počet  takto  čekajících  požadavků  a  brání  tak
nekontrolovanému nárůstu obsazené paměti. Dosažení nastaveného limitu je indikováno
výpisem v diagnostice příslušného komunikačního kanálu.

Elgas, Inmat, Johnson Controls, Modbus, Promos, Teco, M-Bus, IEC104, IEC62056,
BACnet, Siemens

Uvolnit komunikační port při nečinnosti

Nejsou-li k dispozici žádné komunikační pakety k odeslání a je-li tento parametr aktivní,
komunikační driver uvolní sériový  komunikační port. Tento je pak k dispozici například
pro jiný komunikační driver.

Elgas, Inmat, Johnson Controls, Modbus, Promos, Teco, QMD

Maximální délka komunikačního paketu

Při dynamickém sestavování komunikačních zpráv nepřekročí  délka  zprávy  nastavenou
hodnotu.
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Počet chybných komunikací pro reset kom. kanálu

Při překročení nastaveného počtu chybných zpráv dojde k ukončení všech komunikací na
příslušném  komunikačním  kanálu,  uzavření  komunikačního  kanálu,  vymazání  všech
neodeslaných komunikačních zpráv a následně k opětovnému otevření  komunikačního
kanálu a ke startu komunikace.

Elgas, Inmat, Johnson Controls, Modbus, Promos, Teco, IEC104, IEC62056, M-Bus,
Generic, BACnet, Siemens

Maximální počet TCP soketů

Maximální  počet  TCP  soketů  současně  otevřených  komunikačním  driverem.  Při
komunikaci s větším počtem stanic jsou  stanice  rovnoměrně  rozděleny  do  jednotlivých
soketů. Po odbavení komunikace s jednou stanicí je  soket  uzavřen  a  před  komunikací
s další stanicí je otevřen s jinými parametry.

Maximální počet UDP soketů

Maximální  počet  UDP  soketů  současně  otevřených  komunikačním  driverem.  Při
komunikaci s větším počtem stanic jsou  stanice  rovnoměrně  rozděleny  do  jednotlivých
soketů. Po odbavení komunikace s jednou stanicí je  soket  uzavřen  a  před  komunikací
s další stanicí je otevřen s jinými parametry.

Johnson Controls, Promos, Teco, QMD, AMiT, IEC104

Adresa komunikačního driveru

Zdrojová  adresa  v komunikačních  zprávách  odesílaných  komunikačním  driverem  do
podřízené stanice.

Sauter, WSR3000

Teplý start komunikace

Určuje  chování  komunikačního  driveru  při  startu  komunikace.  Při  tzv.  teplém  startu
dochází k vynechání inicializačních sekvencí.

Sauter

Max. počet dotazů na spont. hlášení v hl. kategorii

Počet  opakování  dotazu  na  spontánní  data  se  stejnou  hlásnou  kategorií.  Po  dosažení
počtu  po  sobě  jdoucích  dotazů  je  hlásná  kategorie  automaticky  snížena  tak,  aby  byl
zajištěn přednostní příjem dat s vyšší prioritou.
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Perioda inicializace stanic

Interval, ve kterém dochází k periodickému opakování inicializační sekvence podřízených
stanic.

Perioda synchronizace stanic

Interval, ve kterém se opakovaně odesílá povel pro synchronizaci podřízených stanic.

Délka statistiky četnosti spontánních odpovědí

Časový úsek, ve kterém jsou zpětně vyhodnocovány  počty  přijatých spontánních hodnot
jednotlivých  proměnných.  Statistika  slouží  například  k odhalení  příliš  častého  zasílání
dat, které může způsobit zahlcení komunikační linky.

SMS

Interval kontroly přij atých SMS zpráv

Definuje, v jakých intervalech má být zjišťováno, zda modem přijal nové SMS zprávy.

AT příkazy pro inicializaci modemu

Definuje  posloupnost  AT  příkazů  pro  inicializaci  modemu.  Inicializace  se  provádí  při
startu  projektu  a  při  resetu  modemu  (např.  při  výpadku  komunikace  s  modemem).
Některé AT  příkazy  mohou  obsahovat  klíč  $(Value),  který  bude  před  odesláním AT
příkazu do modemu nahrazen odpovídající hodnotou.

Teco

Zabezpečit komunikaci různou délkou komunikačního paketu

Zabezpečení  komunikace  proti  příjmu  komunikačních  zpráv  od  jedné  stanice
v nesprávném pořadí. Pokud je tato funkce aktivní, komunikační driver zajistí, aby žádná
odpověď na dvě  po  sobě  jdoucí  komunikační  zprávy  nebyla  stejně  dlouhá.  Při  příjmu
odpovědi je pak délka komunikační zprávy kontrolována.

Zabezpečit komunikaci čtením časové značky

Zabezpečení  komunikace  proti  příjmu  komunikačních  zpráv  od  jedné  stanice
v nesprávném  pořadí.  Pokud  je  tato  funkce  aktivní,  komunikační  driver  do  každé
komunikační zprávy doplní dotaz na časovou značku obsaženou v podřízené stanici. Při
příjmu je pak kontrolována časová posloupnost podle přijaté časové značky.
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Teco, Modbus

Komunikovat pouze prostřednictvím komunikačních zón

Komunikační pakety  nejsou dynamicky  sestavovány  na  základě  požadavku  aktualizace
jednotlivých  proměnných.  Komunikace  s podřízenými  stanicemi  probíhá  přesně  podle
definovaných komunikačních zón.

WSR3000

Maximální počet Check paketů

Maximální  počet  odeslaných  tzv.  Check  paketů.  Omezení  zabraňuje  zahlcení
komunikační linky při startu vizualizace.

Maximální počet Init paketů

Maximální počet  odeslaných tzv. Init  paketů. Omezení zabraňuje zahlcení komunikační
linky při startu vizualizace.

Prodleva přípravy komunikačních paketů

Časová  prodleva  při  přípravě  komunikačních  paketů.  Zabraňuje  zahlcení  komunikační
linky  při  startu  vizualizace  a  dává  prostor pro  přijetí  dat  od  jednotlivých  podřízených
stanic.



355Správce receptur

Reliance 4 – Vývojové prostředí

8.6  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  (hodnoty  proměnných)  jsou  pak  uloženy  ve  zvláštní  receptuře,  kterou  je  možné
v budoucnosti kdykoliv načíst ze souboru do stanice.

Dialogové  okno  Správce  receptur  sestává  ze  čtyř  základních  částí  podrobně  popsaných
v kapitole Správci. Panel nástrojů obsahuje kromě společných příkazů panelu nástrojů ještě
příkazy Nový typ receptury , Nová položka receptury  a Přidat položky receptury .

Parametry receptury

Parametry položky receptury

8.6.1  Parametry receptury

Společné vlastnosti objektů

Zabezpečit

Umožňuje zabezpečit práci s recepturou přístupovými právy.

Použití

Definuje přístupová práva uživatelů vyžadovaná pro použití  dat  receptury  (přenesení do
stanice).

Uložení

Definuje přístupová práva uživatelů vyžadovaná pro uložení dat receptury (na disk).

Smazání

Definuje přístupová práva uživatelů vyžadovaná pro smazání dat receptury (z disku).
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Přenos receptury do stanic řízen proměnnou

Řízení

Definuje vazbu 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.
Pokud je vyžadováno nulování této proměnné po provedení operace, je třeba vybrat volbu
 Nulovat bit.

Název receptury

Definuje vazbu na textovou proměnnou, jejíž hodnota určuje název receptury.

Potvrzovat přenos receptury do stanic

Definuje  vazbu  na  binární  proměnnou,  která  je  v případě  úspěšného  přenesení  dat
receptury do stanice nastavena na logickou 1.

Uložené receptury

Definuje vazbu na proměnnou typu pole textů (Array of String, Array of UTF8String, Array
of WideString (UCS-2)), jejíž hodnota obsahuje seznam názvů uložených receptur.

8.6.2  Editace receptury

Pro editaci receptury použít j iné proměnné

Umožňuje  zadat  pro  každou  položku  receptury  samostatnou  proměnnou  pro  editaci
receptury (parametr Proměnná pro editaci).

Načtení receptury řízeno proměnnou

Řízení

Definuje vazbu na binární proměnnou, která řídí automatické načtení dat receptury. Data
receptury budou automaticky načtena při změně zvolené binární proměnné na logickou
1. Pokud je vyžadováno nulování této proměnné po provedení operace, je třeba  vybrat
volbu Nulovat bit.

Název receptury

Definuje vazbu na textovou proměnnou, jejíž hodnota určuje název receptury.
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Uložení receptury řízeno proměnnou

Řízení

Definuje vazbu na binární proměnnou, která řídí automatické uložení dat receptury. Data
receptury budou automaticky uložena při změně zvolené binární proměnné na logickou
1. Pokud je vyžadováno nulování této proměnné po provedení operace, je třeba  vybrat
volbu Nulovat bit.

Název receptury

Definuje vazbu na textovou proměnnou, jejíž hodnota určuje název receptury.

Smazání receptury řízeno proměnnou

Řízení

Definuje  vazbu  na  binární  proměnnou,  která  řídí  automatické  smazání  dat  receptury.
Data  receptury  budou  automaticky  smazána  při  změně  zvolené  binární  proměnné  na
logickou 1. Pokud je vyžadováno nulování této proměnné po provedení operace, je třeba
vybrat volbu Nulovat bit.

Název receptury

Definuje vazbu na textovou proměnnou, jejíž hodnota určuje název receptury.

8.6.3  Parametry položky receptury

Společné vlastnosti objektů

Název

Lze jej  Synchronizovat s názvem proměnné.

Alias

Lze jej  Synchronizovat s aliasem proměnné.

Proměnná

Definuje vazbu na proměnnou, jejíž hodnota má být v receptuře uložena.

Proměnná pro editaci

Bude doplněno.
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8.7  Správce datových tabulek

Správce  datových  tabulek  je  nástroj  určený  pro  vytváření  datových  tabulek  a  nastavení
parametrů databází. Datová tabulka je objekt, který slouží pro archivaci hodnot proměnných
v časové posloupnosti.  Pro  definici  datových  tabulek slouží  Správce  datových  tabulek,  pro
zobrazení jejich obsahu slouží grafy a tabulkové sestavy.

Dialogové  okno  Správce  datových  tabulek  sestává  ze  čtyř  základních  částí  podrobně
popsaných  v kapitole  Správci.  Panel  nástrojů  obsahuje  kromě  společných  příkazů  panelu
nástrojů  příkazy  pro  vytvoření  Nové  datové  tabulky  ,  pro  vytvoření  Nové  položky  datové
tabulky  a pro Přidání položek datové tabulky .

Parametry datové tabulky

Parametry položky datové tabulky

8.7.1  Parametry datové tabulky

Základní

Společné vlastnosti objektů

Název fyzické tabulky

Definuje  název  datové  tabulky.  U souborových  databází  (typ  databáze  Paradox  a
dBASE) tvoří prefix názvu souboru, v němž je datová tabulka uložena.

Způsob získávání dat 

Nedefinován

SCADA/HMI systém Reliance nebude provádět vzorkování dat.

Vzorkovat aktuální data

Data pro datovou tabulku jsou získávána vzorkováním (archivováním) aktuálních
dat.

Vzorkování

Periodické 

Umožňuje definovat  Interval  vzorkování, ve  kterém se  budou  data  zapisovat  do
datové tabulky (v sekundách).



359Správce datových tabulek

Reliance 4 – Vývojové prostředí

Řízené proměnnou

Umožňuje definovat  proměnnou, která řídí vzorkování dat. Data  jsou  do  tabulky
uložena  při  změně  hodnoty  zadané  logické  proměnné  z 0  na  1.  Pokud  je
vyžadováno nulování této proměnné po provedení operace, je třeba vybrat  volbu
Nulovat bit.

Řízené ze skriptů (procedurou RDb.AppendRecord)

Umožňuje vzorkovat data voláním procedury RDb.AppendRecord ze skriptu.

Zdroj časových značek

Čas počítače

Časová značka je určena systémovým časem počítače v okamžiku vzorkování.

Proměnná

Časová značka je určena hodnotou zadané proměnné typu DateTime v okamžiku
vzorkování.

Stop bit

Umožňuje pozastavit vzorkování na základě hodnoty proměnné typu Bool. Pokud
je hodnota této proměnné nastavena na logickou 1, vzorkování je pozastaveno do
doby, než se hodnota této proměnné změní na logickou 0.

Nevzorkovat data, pokud některá z proměnných nemá platnou hodnotu

Umožňuje  pozastavit  vzorkování,  pokud  je  kvalita  některé  z  ukládaných
proměnných  špatná  (např.  při  přerušení  komunikace  se  stanicí  nebo  s jiným
počítačem).

Číst data s časovou značkou ze stanice

Data jsou získávána ze stanice v periodických intervalech. Jsou vzorkována v rámci
fyzické  stanice  a  jejich  přenos  do  vizualizace  je  prováděn  v delších  intervalech
(např. telemetrické stanice).

Čtení

Periodické

Definuje Interval čtení, ve kterém se budou data vyčítat ze stanice (v minutách).
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Řízené proměnnou

Definuje proměnnou typu Bool, která aktivuje vyčtení dat ze stanice. Data budou
vyčtena, pokud je hodnota proměnné logická 1. Aktivace volby  Nulovat bit  zařídí
změnu hodnoty proměnné na logickou 0 po získání dat z fyzické stanice.

Max. stáří dat čtených ze stanice (h)

Definuje maximální stáří vyčítaných dat.

Ukládání dat novějších než aktuální čas počítače

Max. časový rozdíl (h)

Do datové tabulky  se neukládají  data  novější  než  aktuální  čas  počítače  + Max.
časový  rozdíl. To je ochrana pro případ, kdy jsou z  fyzické stanice vyčtena data s
nesmyslnou časovou značkou (např. o 10 let novější než je aktuální čas). K tomu
dochází tehdy, když má fyzická stanice nastaven chybný systémový čas. Pokud by
se taková data do datové tabulky  uložila a později byl systémový  čas  ve  fyzické
stanici  opraven,  správná  data  už  by  se  následně  do  datové  tabulky  neuložila,
protože by měla časovou značku starší než poslední záznam v datové tabulce.

Upřesnit

Typ databáze

dBASE

Umožňuje pro archivaci používat souborový typ databáze dBASE (*.dbf).

Paradox

Umožňuje pro archivaci dat  použít  v minulosti používanou databázi Paradox  (*.db).
Databázový soubor je implicitně indexován; index zajišťuje rychlejší práci s uloženými
daty, ale může být  příčinou poškození databáze (např. při nestandardním ukončení
systému). Položka Nevytvářet index  definuje, zda má k vytváření indexu docházet, či
nikoli.

Pozn.:  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  předejít  tak
ztrátě dat.
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SQL

Umožňuje používat SQL (relační) databáze.

Ukládat časovou značku i j ako datum a čas

Tato volba je aktivní pouze v případě, kdy je vybrán typ databáze SQL.

Archivní soubory

Definuje  periodu  vytváření  archivních  souborů.  Archivní  soubor  je  vytvořen
přesunutím aktuálního souboru do  archivního  adresáře.  Současně  je  vytvořen  nový
aktuální soubor.

Měsíční

Vytváření  archivních  souborů  (přesun  aktuálního  souboru  do  archivního  adresáře,
nahrazení  sufixu  "XXXX"  datem  a  založení  nového  aktuálního  souboru)  probíhá
s pravidelnou periodou kalendářního měsíce.

Denní

Vytváření  archivních  souborů  (přesun  aktuálního  souboru  do  archivního  adresáře,
nahrazení  sufixu  "XXXX"  datem  a  založení  nového  aktuálního  souboru)  probíhá
s pravidelnou periodou jednoho dne.

Žádné

Vytváření archivních souborů není SCADA/HMI systémem Reliance prováděno. V tom
případě jsou data ukládána pouze do aktuálního souboru; archivní soubory lze ručně
vytvořit přesunem aktuálního souboru z aktuálního adresáře – tam bude automaticky
založen nový aktuální soubor.

Základna časových značek

UTC

UTC  = Coordinated  Universal  Time,  tj.  čas  nezávislý  na  časovém  pásmu  (je  téměř
shodný se středním časem GMT). Tuto volbu doporučujeme používat.

UTC + posun (hod.)

Čas posunutý oproti UTC o zadaný počet hodin (např. zimní čas).



362 Správce datových tabulek

Reliance 4 – Vývojové prostředí

Místní čas

Čas  závislý  na  časovém  pásmu  a  období  roku  (zimní/letní  čas  podle  nastavení
operačního  systému).  Čas  je  totožný  s časem  operačního  systému.  Tuto  volbu
nedoporučujeme  používat,  protože  při  přechodu  ze  zimního  na  letní  čas  a  zpět
vznikají nekonzistence v datech.

Ukládání

Interval ukládání

Definuje interval, po jehož uplynutí dochází k uložení dat z paměti počítače na pevný
disk.

Poslední uložený záznam

Ukládat časovou značku do proměnné

Umožňuje ukládat do proměnné čas posledního záznamu, který  SCADA/HMI systém
Reliance provedl.

Převést na místní čas

Aktivuje přepočet časové značky posledního záznamu na čas operačního systému.

Ostatní

Redundance

Redundantní tabulka

Tato volba se bere v úvahu pouze při použití redundance datových serverů. Pokud je
volba aktivní, primární i sekundární server si vytváří a udržuje svoji kopii tabulky. V
opačném  případě  se  předpokládá,  že  je  tabulka  společná  pro  oba  servery.  Data
ukládá pouze aktivní server.

Zpětný přesah

Umožňuje definovat zpětný přesah archivních souborů pomocí hodnot  Dnů, Hodin  a
Minut. Tato volba se používá pouze u některých úzce zaměřených aplikací.

8.7.2  Parametry položky datové tabulky

Datové  tabulky  jsou  tvořeny  položkami  datové  tabulky.  Každá  položka  reprezentuje
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proměnnou, jejíž hodnotu chceme do datové tabulky ukládat.

Společné vlastnosti objektů

Název

Lze jej  Synchronizovat s názvem proměnné.

Alias

Lze jej  Synchronizovat s aliasem proměnné.

Proměnná

Definuje vazbu na proměnnou, jejíž hodnoty mají být archivovány.

Název fyzické položky

Definuje název položky (sloupce) ve fyzické databázové tabulce.

Generovat automaticky

Název fyzické položky je generován automaticky SCADA/HMI systémem Reliance.

Použít technologické označení proměnné

Název  fyzické  položky  je  určen  technologickým  označením  proměnné,  pokud  je
definováno.

Jiný název

Umožňuje definovat název fyzické položky ručně.
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8.8  Správce grafů

Správce grafů je nástroj určený pro definici grafů a úpravu jejich vlastností. Grafy (někdy také
označované  jako  historické  grafy  nebo  trendy)  umožňují  prohlížet  historická  data,  tj.  data
uložená v datových tabulkách (databázích).

Reliance 4 – Správce grafů

Dialogové  okno  Správce  grafů  sestává  ze  čtyřech  základních  částí  podrobně  popsaných
v kapitole Správci. Panel nástrojů obsahuje kromě společných příkazů panelu nástrojů ještě
příkazy, které umožňují  vytvořit  Nový  graf  ,  Novou  řadu  grafu  ,  Novou  osu  grafů   a
Přidat řady grafu .
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Správce  grafů  v runtime  modulu  nabízí  stejné  možnosti  jako  Správce  grafů  ve  vývojovém
prostředí. Po přidání nového grafu je uživatel dotázán, zda a ke kterým počítačům má být nově
vytvořený objekt připojen.

Parametry grafu

Parametry řady

Parametry osy grafů

8.8.1  Parametry grafu

Společné vlastnosti objektů
Titulek

Text, který bude zobrazen v záhlaví grafu. Jestliže je aktivní parametr Použít  alias,  resp.
název grafu, je do titulku dosazen alias grafu,  případně  jeho  název  (pokud  alias  není
definován).

Text

Lze vybrat Font, kterým bude vykreslován text v záhlaví grafu (titulek).

Pozadí

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

Pravítko/kříž

Umožňuje definovat Barvu a Šířku pravítka/kříže. Jde o nástroj, který  slouží k přesnému
odečtu hodnot jednotlivých řad v místě jeho průsečíku s řadou. Barva by měla být zvolena
tak, aby kontrastovala s barvou pozadí. Šířka se zadává v pixelech.

Stránkování

Způsob  stanovení  velikosti  stránky  grafu.  Je-li  vybrána  položka  Počet  bodů,  je  časový
rozsah  grafu  definován  Počtem  bodů,  který  představuje  počet  záznamů  uložených  v
datové tabulce (Počet bodů  tedy  nezávisí na počtu řad v grafu). V  tomto případě nelze
položky  grafu  navázat  na  položky  z  více  jak  jedné  datové  tabulky.  V případě  výběru
položky Časový rozsah se zadává Počet hodin a časový rozsah je konstantní.



366 Správce grafů

Reliance 4 – Vývojové prostředí

Osy

Svislá osa

Titulek

Umožňuje definovat titulek svislé osy grafu.

Skrytá

Pokud je tento parametr aktivní, svislá osa grafu nebude vykreslena, ale zobrazení řad
bude respektovat nastavení svislé osy grafu.

Měřítko

Měřítko (rozsah) osy je možné určit zadáním hodnot Minimum a Maximum, nebo aktivací
parametru  Automatické;  osa  potom  přizpůsobuje  svůj  rozsah  minimální  a  maximální
hodnotě ze všech řad grafu tak, aby byly zobrazeny všechny jejich hodnoty.

Relativní poloha vůči grafu

Začátek (%)

Nastavuje polohu maxima osy vzhledem k původní poloze.

Konec (%)

Nastavuje polohu minima osy vzhledem k původní poloze.

Vodorovná poloha (%)

Nastavuje polohu osy vzhledem k počátku grafu.

Svislé osy řad

Automaticky rozmístit

Určuje, zda se bude poloha svislých os řad generovat  automaticky,  nebo  podle  polohy
definované u svislých os řad. Osy řad lze automaticky rozmístit buď Vedle sebe, nebo Nad
sebou.

Řady

Obsahuje  seznam  řad  grafu.  Pomocí  šipek  umístěných  nad  seznamem  je  umožněno
měnit pořadí řad. Definované pořadí řad se projeví např. v legendě grafu.
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8.8.2  Parametry řady grafu

Společné vlastnosti objektů
Název řady grafu je možné synchronizovat s názvem položky datové tabulky.

Položka datové tabulky

Název  položky  datové  tabulky,  jejíž  hodnoty  mají  být  zobrazeny.  Položku  lze  vybrat
z dialogu  pro  výběr  položky  datové  tabulky.  Pokud  je  parametr  Stránkování  grafu
nastaven  na  hodnotu  Časový  rozsah,  mohou  mít  řady  vazbu  na  položky  z různých
datových tabulek, tzn. graf může současně zobrazovat  data uložená v různých datových
tabulkách.

Řada

Umožňuje výběr Barvy, kterou bude řada vykreslena (barva spojnice bodů grafu). Barva
řady  by  měla  být  zvolena  tak,  aby  kontrastovala  s barvou  pozadí  grafu.  Rovněž  lze
definovat Tloušťku čáry řady.

Typ grafu

Způsob  grafického  zobrazení  dat  v grafu.  Řada  grafu  může  být  zobrazena  jako  čára
spojující jednotlivé body (Čárový  graf), jako plocha pod čarou spojující  jednotlivé body  (
Plošný graf) nebo jako sloupce, jejichž výška odpovídá hodnotám (Sloupcový graf).

Osy

Svislá osa

Určuje svislou osu řady  grafu. Řada grafu může  používat  svislou  osu  grafu  (volba  Osa
grafu), předdefinovanou osu grafu (volba Vybraná osa), nebo svislou osu určenou pouze
pro tuto řadu (volba Vlastní osa – tato volba je vhodná tehdy, pokud má řada úplně jiný
rozsah hodnot než ostatní řady).

Titulek

Umožňuje definovat titulek svislé osy řady. Jestliže je aktivní parametr Použít alias, resp.
název  řady,  je  do  titulku  dosazen  alias  řady,  případně  její  název  (pokud  alias  není
definován).
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Skrytá

Pokud je tento parametr aktivní, osa řady  nebude vykreslena, ale zobrazení řady  bude
respektovat nastavení osy.

Měřítko

Měřítko (rozsah) osy je možné určit zadáním hodnot Minimum a Maximum, nebo aktivací
parametru  Automatické;  osa  potom  přizpůsobuje  svůj  rozsah  minimální  a  maximální
hodnotě ze všech řad grafu tak, aby byly zobrazeny všechny jejich hodnoty.

Relativní poloha vůči grafu

Začátek (%)

Nastavuje polohu maxima osy vzhledem k původní poloze.

Konec (%)

Nastavuje polohu minima osy vzhledem k původní poloze.

Vodorovná poloha (%)

Nastavuje polohu osy vzhledem k počátku grafu.

8.8.3  Parametry osy grafů

Společné vlastnosti objektů
Osa

Titulek

Umožňuje  definovat  titulek  osy  grafu.  Jestliže  je  aktivní  parametr  Použít  alias,  resp.
název osy, je do titulku dosazen alias osy  grafu, případně její  název (pokud alias  není
definován).

Skrytá

Pokud je tento parametr aktivní, osa grafu nebude vykreslena, ale zobrazení  řad  bude
respektovat nastavení osy grafu.

Měřítko

Měřítko (rozsah) osy je možné určit zadáním hodnot Minimum a Maximum, nebo aktivací
parametru  Automatické;  osa  potom  přizpůsobuje  svůj  rozsah  minimální  a  maximální
hodnotě ze všech řad grafu tak, aby byly zobrazeny všechny jejich hodnoty.
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Relativní poloha vůči grafu

Začátek (%)

Nastavuje polohu maxima osy vzhledem k původní poloze.

Konec (%)

Nastavuje polohu minima osy vzhledem k původní poloze.

Vodorovná poloha (%)

Nastavuje polohu osy vzhledem k počátku grafu.
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8.9  Správce plovoucích grafů

Správce plovoucích grafů je nástroj  pro definici plovoucích grafů a úpravu jejich vlastností.
Plovoucí grafy  umožňují  grafické znázornění průběhů hodnot  vybraných proměnných. Jejich
průběh na rozdíl od grafů (viz Správce grafů) nevychází z dat uložených v datových tabulkách,
ale z posloupnosti hodnot, které runtime modul udržuje v paměti po svém spuštění. Plovoucí
graf  je definován globálně. Jeho zobrazení pak zajišťuje  vizuální  komponenta  Plovoucí  graf
umístěná na ploše vizualizačního okna.

Dialogové  okno  Správce  plovoucích  grafů  sestává  ze  čtyřech  základních  částí  podrobně
popsaných  v kapitole  Správci.  Panel  nástrojů  obsahuje  kromě  společných  příkazů  panelu
nástrojů příkazy pro vytvoření Nového grafu , pro vytvoření Nové řady  grafu  a pro Přidání
řady grafu .

Parametry plovoucího grafu

Parametry řady plovoucího grafu

8.9.1  Parametry plovoucího grafu

Společné vlastnosti objektů
Aktualizace

Definuje způsob aktualizace řad grafu – vzorkování proměnných.

Periodická

Řady jsou aktualizovány periodicky se zadanou periodou, která je definována Intervalem
aktualizace.

Řízená proměnnou

Řady  jsou  aktualizovány  při  změně  hodnoty  zadané  logické  proměnné  z 0  na  1
s možností nulování této proměnné (parametr Nulovat bit).

Interval aktualizace

Umožňuje definovat interval, v jakém se budou v řadách grafu vzorkovat hodnoty (ms).

Automatické měřítko časové osy

Určuje, zda je rozsah časové osy měněn podle aktuálního počtu vzorků v řadách grafu.
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Počet zobrazených bodů

Definuje počet vzorků proměnné zobrazovaných na vodorovné ose. Např. 60 zobrazených
bodů s intervalem aktualizace 1000 ms bude zobrazovat  průběh proměnné za poslední
minutu.

Smazání dat v grafu řízeno proměnnou

Umožňuje řídit smazání dat v grafu. Smazání dat je řízeno vybranou bitovou proměnnou.
Pokud je zapnuta volba Nulovat bit, zapíše runtime modul do řídicí proměnné hodnotu
logická 0 ihned potom, co detekuje náběžnou hranu proměnné.

Stop bit

Umožňuje  definovat  proměnnou  typu  Bool,  která  zastaví  vzorkování  hodnot.  Pokud  je
hodnota  proměnné  logická 1,  vzorkování  je  pozastaveno  do  té  doby,  než  se  změní
hodnota logické proměnné (Stop bitu) na logickou 0.

Osy

Svislá osa

Titulek

Umožňuje definovat titulek svislé osy grafu.

Skrytá

Pokud je tento parametr aktivní, svislá osa grafu nebude vykreslena, ale zobrazení řad
bude respektovat nastavení svislé osy grafu.

Měřítko

Měřítko (rozsah) osy je možné určit zadáním hodnot Minimum a Maximum, nebo aktivací
parametru  Automatické;  osa  potom  přizpůsobuje  svůj  rozsah  minimální  a  maximální
hodnotě ze všech řad grafu tak, aby byly zobrazeny všechny jejich hodnoty.

Relativní poloha vůči grafu

Začátek (%)

Nastavuje polohu maxima osy vzhledem k původní poloze.

Konec (%)

Nastavuje polohu minima osy vzhledem k původní poloze.
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Vodorovná poloha (%)

Nastavuje polohu osy vzhledem k počátku grafu.

Řízení

Umožňuje řídit Minimum a Maximum svislé osy pomocí proměnné.

Svislé osy řad

Automaticky rozmístit

Určuje, zda se bude poloha svislých os řad generovat  automaticky,  nebo  podle  polohy
definované u svislých os řad. Osy řad lze automaticky rozmístit buď Vedle sebe, nebo Nad
sebou.

Řady

Obsahuje  seznam  řad  grafu.  Pomocí  šipek  umístěných  nad  seznamem  je  umožněno
měnit pořadí řad. Definované pořadí řad se projeví např. v legendě grafu.

8.9.2  Parametry řady plovoucího grafu

Plovoucí grafy jsou tvořeny řadami hodnot – vzorků. Každá řada reprezentuje časový  průběh
hodnot jedné proměnné.

Společné vlastnosti objektů

Proměnná

Definuje vazbu na proměnnou, jejíž průběh má být zobrazován.

Řada

Definuje Barvu a Tloušťku čáry řady v pixelech. Barva řady by měla kontrastovat s barvou
podkladu grafu (viz Vlastnosti grafu > Graf > Panel > Barva panelu komponenty Plovoucí
graf > Statické > Parametry).

Osy

Svislá osa

Určuje svislou osu řady grafu. Řada grafu může používat buď svislou osu grafu (volba Osa
grafu), nebo svislou osu určenou pouze pro tuto řadu (volba Vlastní  osa  – tato volba je
vhodná tehdy, pokud má řada úplně jiný rozsah hodnot než ostatní řady).
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Titulek

Umožňuje definovat titulek svislé osy řady. Jestliže je aktivní parametr Použít alias, resp.
název  řady,  je  do  titulku  dosazen  alias  řady,  případně  její  název  (pokud  alias  není
definován).

Skrytá

Pokud je tento parametr aktivní, osa řady  nebude vykreslena, ale zobrazení řady  bude
respektovat nastavení osy.

Měřítko

Měřítko (rozsah) osy je možné určit zadáním hodnot Minimum a Maximum, nebo aktivací
parametru  Automatické;  osa  potom  přizpůsobuje  svůj  rozsah  minimální  a  maximální
hodnotě ze všech řad grafu tak, aby byly zobrazeny všechny jejich hodnoty.

Relativní poloha vůči grafu

Začátek (%)

Nastavuje polohu maxima osy vzhledem k původní poloze.

Konec (%)

Nastavuje polohu minima osy vzhledem k původní poloze.

Vodorovná poloha (%)

Nastavuje polohu osy vzhledem k počátku grafu.

Řízení

Umožňuje řídit Minimum a Maximum svislé osy pomocí proměnné.
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8.10  Správce tabulkových sestav

Správce tabulkových sestav je nástroj určený pro definici tabulkových sestav a úpravu jejich
vlastností. Tabulkové sestavy  umožňují  zobrazit  historická data ve formě tabulky. Zobrazená
data  lze  také  tisknout,  exportovat  do  souborů  atd.  Historická  data  jsou  data  uložená
v datových tabulkách (databázích).

Reliance 4 – Správce tabulkových sestav
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Dialogové  okno  Správce  tabulkových  sestav  sestává  ze  čtyřech  základních  částí  podrobně
popsaných  v kapitole  Správci.  Panel  nástrojů  obsahuje  kromě  společných  příkazů  panelu
nástrojů ještě příkazy, které umožňují  vytvořit  Novou tabulkovou sestavu , Novou položku
tabulkové sestavy  a Přidat položky  tabulkové sestavy  . Posledně uvedený příkaz zobrazí
dialogové  okno  pro výběr  položek  datové  tabulky.  Po  výběru  položky  nebo  více  položek
(současným stisknutím klávesy Shift a levého tlačítka myši lze vybrat  více položek za sebou,
současným stisknutím klávesy  Ctrl  a  levého  tlačítka  myši  lze  vybrat  položky  jednotlivě)  a
potvrzení dialogu se do tabulkové sestavy  přidají  nové položky  s vazbou na vybrané položky
datové tabulky.

Správce  tabulkových  sestav  v runtime  modulu  nabízí  stejné  možnosti  jako  Správce
tabulkových  sestav  ve  vývojovém prostředí.  Po  přidání  nové  tabulkové  sestavy  je  uživatel
dotázán, zda a ke kterým počítačům má být nově vytvořený objekt připojen.

Parametry sestavy

Akce sestavy

Titulek sestavy

Záhlaví sloupců sestavy

Zápatí stránek sestavy

Pro položky tabulkové sestavy mohou být konfigurovány následující parametry:

Parametry položky sestavy

Titulek položky sestavy

8.10.1  Parametry sestavy

Společné vlastnosti objektů

Datová tabulka

Umožňuje vybrat/zadat datovou tabulku, jejíž data mají být v sestavě zobrazena.

Prvky sestavy

Určuje, které části tabulkové sestavy mají být zobrazeny: Titulek, Záhlaví sloupců, Zápatí
stránek.
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Mřížka

Určuje, zda mají být jednotlivé hodnoty tabulkové sestavy odděleny pomocí vodorovných
a  svislých  čar  (mřížky).  Zobrazení  Vodorovných  a  Svislých  čar  lze  povolit/zakázat
samostatně.

Výška řádku

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

Pořadí sloupců

V  seznamu  jsou  obsaženy  definované  položky  tabulkové  sestavy.  Kliknutím  levého
tlačítka  myši  na  příslušnou  položku  sestavy  v seznamu  se  provede  výběr  položky  a
šipkami nahoru/dolů lze změnit pořadí sloupce pro vybranou položku.

Navigace

Počátek dne

Umožňuje definovat počátek dne pomocí hodnot hodin a minut.

Vybraný záznam

Ukládat časovou značku do proměnné

Umožňuje  ukládat  do  proměnné  čas  vybraného  záznamu,  který  uživatel  provedl  v
aktivním prohlížeči tabulkových sestav v runtime modulu.

Převést na místní čas

Aktivuje přepočet časové značky vybraného záznamu na čas operačního systému.

8.10.2  Akce sestavy

Seznam akcí

Definuje seznam akcí, které je možné provést z prohlížeče tabulkových sestav.
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8.10.3  Titulek sestavy

Tiskne se pouze na první stránce tabulkové sestavy v její horní části, a to pouze v případě, že
je aktivní parametr Titulek sestavy v Základních parametrech sestavy.

Použít alias, resp. název sestavy

Pokud je tento parametr aktivní, bude jako titulek použit  alias, případně název sestavy
(pokud alias není definován). Po deaktivaci lze zadat libovolný titulek.

Text

Lze vybrat Font, kterým bude vykreslován text v záhlaví sestavy (titulek).

Pozadí

Definuje Barvu pozadí titulku. Barva by měla kontrastovat s barvou textu.

Orámování

Umožňuje zapnout/vypnout orámování titulku čárou zvolené Barvy a Šířky.

Výška pruhu

Definuje  výšku  pruhu  vyhrazeného  pro  titulek  (v  pixelech).  Výška  by  měla  odpovídat
velikosti fontu titulku.

Zarovnání

Zarovnání textu titulku k okrajům nebo na střed sestavy.

8.10.4  Záhlaví sloupců sestavy

Text, který se tiskne na každé stránce tabulkové sestavy v její horní části, a to pouze v případě,
že je aktivní parametr Záhlaví sloupců v Základních parametrech sestavy.

Orámování

Umožňuje zapnout/vypnout orámování záhlaví sloupců čárou zvolené Barvy a Šířky.

Výška

Definuje výšku pruhu vyhrazeného pro záhlaví sloupců (v pixelech).
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8.10.5  Zápatí stránek sestavy

Text, který se tiskne na každé stránce tabulkové sestavy v její dolní části, a to pouze v případě,
že je aktivní parametr Zápatí stránek v Základních parametrech sestavy.

Text v zápatí

Definuje zobrazený text, jeho Font a Zarovnání.

Čísla stránek

Umožňuje  nastavit  způsob  číslování  jednotlivých  stránek sestavy;  čísla  stránek  budou
v zápatí zobrazena zvoleným Fontem a se zvoleným Zarovnáním.

Čísla stránek a text na zvláštním řádku

V případě  aktivní  volby  Čísla  stránek  a  text  na  zvláštním  řádku  se  na  jednom  řádku
zobrazí text zápatí a na druhém řádku se zobrazí čísla stránek. V případě neaktivní volby
se text zápatí a čísla stránek zobrazí na stejném řádku.

Pozadí

Podklad  zápatí.  Barva  by  měla  kontrastovat  s barvami  zvolenými  pro  text  v zápatí  a
číslování stránek.

Výška

Definuje výšku pruhu určeného pro zápatí (v pixelech). Výška by měla odpovídat velikosti
fontů.

8.10.6  Parametry položky sestavy

Společné vlastnosti objektů
Název je možno Synchronizovat s názvem položky datové tabulky.

Zdroj dat

Položka sestavy může mít vazbu na Položku datové tabulky, či zobrazovat  Datum nebo
čas  (první dvě položky  sestavy  většinou zobrazují  datum a čas, ostatní položky  sestavy
pak zobrazují hodnotu položek datové tabulky).
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Text

Lze vybrat Font, kterým bude vykreslována hodnota položky. Velikost zvoleného fontu by
měla odpovídat nastavené výšce řádku sestavy.

Pozadí

Podklad, na kterém je vykreslena hodnota položky. Barva  by  měla být  zvolena tak, aby
kontrastovala s barvou textu.

Šířka sloupce

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

Formát hodnoty

Určuje způsob zobrazení hodnoty  zadáním masky.  Tento  parametr je  určen  pouze  pro
číselné  hodnoty.  Výchozí  hodnota  0.##  určuje,  že  koncové  nuly  za  desetinným
oddělovačem nemají  být  zobrazeny.  Zobrazení  hodnot  s pevným  počtem  desetinných
míst (v tomto případě 2 des. místa) lze určit maskou 0.00.

Zarovnání

Zarovnání hodnot položky k okrajům nebo na střed sloupce.

8.10.7  Titulek položky sestavy

Použít alias, resp. název položky

Pokud je tento parametr aktivní, bude jako titulek sloupce použit  alias, případně název
položky (pokud alias není definován). Po deaktivaci lze zadat libovolný titulek.

Text

Lze vybrat Font, kterým bude vykreslován text v záhlaví sloupce.

Zalamovat

Aktivuje zalamování textu v záhlaví sloupce.

Pozadí

Podklad, na kterém je vykreslen text  v záhlaví sloupce (titulek položky). Barva  by  měla
být zvolena tak, aby kontrastovala s barvou textu.



380 Správce tabulkových sestav

Reliance 4 – Vývojové prostředí

Zarovnání

Zarovnání titulku k okrajům nebo na střed sloupce.
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8.11  Správce uživatelských sestav

Správce uživatelských sestav je nástroj  pro definici uživatelských sestav. Určuje mimo jiné,
která šablona se má pro tisk dané sestavy  použít, a definuje vazbu proměnných na položky
sestavy. V runtime modulech je umožněno zobrazení a tisk uživatelských sestav s dosazenými
aktuálními hodnotami proměnných.

Dialogové okno Správce uživatelských sestav sestává ze čtyřech  základních  částí  podrobně
popsaných  v kapitole  Správci.  Panel  nástrojů  obsahuje  kromě  společných  příkazů  panelu
nástrojů ještě příkazy pro vytvoření Nové sestavy  , Nové položky  sestavy   a pro hromadné
Přidání  položek sestavy  . Dále panel nástrojů obsahuje příkazy  pro práci  s šablonou.  Jde
o příkazy Načíst položky sestavy , Zobrazit náhled sestavy  a Upravit sestavu .

Novou  možností  SCADA/HMI  systému  Reliance je  vytvářet  uživatelské  sestavy  pomocí
nástroje  FastReport  (*.rrt).  Jedná  se  o komplexní  nástroj  s širokými  možnostmi  použití
formátovacích  a  grafických  prvků.  Nástroj  je  aplikace  třetí  strany,  která  je  integrovaná  do
prostředí  Reliance  Design.  Ovládání  nástroje  je  popsáno  v samostatné  nápovědě  (
CustomReports_ENU.pdf nebo CustomReports.chm).

Další možností je předem připravit  formulář uživatelské sestavy  (šablonu) ve formátu *.html
(HTML), *.mhtml (MHTML) 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, je třeba umístit speciální "tag" – posloupnost  znaků,
kterou  SCADA/HMI systém Reliance  dokáže  rozpoznat.  Při  tisku  sestavy  je  na  místo  tagu
dosazena  aktuální  hodnota  vybrané  proměnné.  Tag  je  ve  formátu
{$Název_položky_uživatelské_sestavy}.

Parametry uživatelské sestavy

Export uživatelské sestavy

Parametry položky uživatelské sestavy

8.11.1  Parametry uživatelské sestavy

Společné vlastnosti objektů

Použít vlastní šablonu

Umožňuje vybrat soubor se šablonou uživatelské sestavy. 
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Sledovat změny v souboru šablony

Pokud je volba aktivní, je sledována změna obsahu souboru šablony sestavy na disku. V
případě změny v souboru šablony je před zobrazením nebo úpravou sestavy  provedeno
znovunačtení šablony v sestavě.

Operace

Zobrazit sestavu

Umožňuje  zobrazit  uživatelskou  sestavu.  Po  stisknutí  tlačítka  budou  nahrazeny  tagy
položek v šabloně testovacími hodnotami a bude otevřena sestava v prohlížeči sestav.

Upravit sestavu

Otevře  Návrhář  sestav  FastReport.  Položka  je  aktivní  pouze  při  použití  sestavy  typu
FastReport. Pro editaci uživatelských sestav ve formátu TXT nebo HTML je možné použít
libovolný externí editor.

Importovat položky sestavy ze šablony

Umožňuje  import  položek  sestavy  ze  šablony  sestavy.  K položkám  sestavy  je  potom
možné přiřadit proměnné.

8.11.2  Export uživatelské sestavy

Umožňuje  přizpůsobit  uložení  uživatelské  sestavy  typu  FastReport  do  souboru  (pomocí
procedury RSys.SaveCustomReport).

Typ  přípony  souboru  určuje  formát  dokumentu.  Přehled  podporovaných  formátů
dokumentů je uveden v následující tabulce.
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Formát dokumentu Přípona

FastReport rrp nebo fp3

Portable Document Format pdf

Microsoft Excel 97–2003 xls

Microsoft Excel 2007 XML xlsx

Microsoft Excel 2003 XML xml

Microsoft Word 2007 XML docx

OpenDocument Text odt

OpenDocument Spreadsheet ods

Hypertext Markup Language htm nebo html

dBASE dbf

Text txt

Rich Text rtf

CSV Text csv

Portable Network Graphics png

JPEG jpg nebo jpeg

Windows Bitmap bmp

Graphics Interchange Format gif

Tag Image File Format tiff

Enhanced Windows Metafile emf
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Obecné

Spoj itý

Umožňuje  generování  souvislého  dokumentu.  Dokument  nebude  přerušován  záhlavím
nebo zápatím stránek.

Oddělovače stránek

Určuje, jakým způsobem budou vkládány konce stránek. Konce stránek rozdělují listy při
tisku  na  jednotlivé  stránky.  Pokud  je  volba  vypnutá,  vytváří  Excel  konce  stránek
automaticky, aktivací volby dojde k nastavení konců stránek podle sestavy FastReport.

Styly

Umožňuje export stylů sestavy FastReport.

Podkladový obrázek stránky

Umožňuje export podkladových obrázků stránek sestavy (vlastnost BackPicture).

Kódová stránka OEM

Aktivuje kódování textů podle kódové stránky OEM.

WYSIWYG

Umožňuje export přesného obsahu sestavy FastReport.

PDF dokumenty

PDF/ A

Aktivuje kompresi dokumentu. Volba snižuje velikost  dokumentu,  ale  zvyšuje  čas  jeho
generování.

Vkládat písma do souboru

Umožňuje  vkládání  fontů  použitých  v  sestavě  do  dokumentu.  Pro  správné  zobrazení
sestavy  na  všech  počítačích  musí  být  všechna  písma  použitá  v sestavě  součástí
dokumentu. Pokud  dokument  obsahuje  pouze  standardní  písma  PDF dokumentu,  lze
vypnutím volby snížit velikost výsledného dokumentu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/PDF/A
https://cs.wikipedia.org/wiki/PDF/A
https://cs.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format#Standardn.C3.AD_p.C3.ADsma_Typu_1_.28standardn.C3.ADch_14_Font.C5.AF.29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format#Standardn.C3.AD_p.C3.ADsma_Typu_1_.28standardn.C3.ADch_14_Font.C5.AF.29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format#Standardn.C3.AD_p.C3.ADsma_Typu_1_.28standardn.C3.ADch_14_Font.C5.AF.29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format#Standardn.C3.AD_p.C3.ADsma_Typu_1_.28standardn.C3.ADch_14_Font.C5.AF.29
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Optimalizovat tisk

Umožňuje optimalizovat tisk obrázků s vysokým rozlišením. Tato volba má význam pouze
tehdy,  pokud  dokument  obsahuje  grafiku  a  bude  vytištěn.  Její  aktivací  dochází  k
výraznému zvětšení velikosti dokumentu.

Podkladový obrázek stránky

Umožňuje export podkladových obrázků stránek sestavy (vlastnost BackPicture).

Navigátor stránky

Určuje,  zda  v horní  části  stránky  dokumentu  zobrazit  speciální  panel,  který  umožňuje
rychlý přechod mezi stránkami.

HTML dokumenty

Multistránka

Umožňuje uložit každou stránku sestavy do samostatného souboru.

Navigátor stránky

Určuje,  zda  v horní  části  stránky  dokumentu  zobrazit  speciální  panel,  který  umožňuje
rychlý přechod mezi stránkami.

Pevná šířka stránky

Umožňuje  blokovat  automatické  přizpůsobení  šířky  stránky  dokumentu  při  změně
velikosti okna prohlížeče.

Vše v j ednom adresáři

Určuje  umístění  dalších  souborů  sestavy.  Soubory  budou  umístěny  do  složky  spolu  s
hlavním souborem.

Ukládat obrázky j ako

Umožňuje nastavit konverzi obrázků do jednotného formátu. K dispozici jsou tyto volby:
Neukládat, JPG (výchozí), BMP a GIF. Pokud bude vybrána volba Neukládat, nebude se
do HTML dokumentu převádět žádný obrázek.
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Soubory aplikace Excel

Jako text

Umožňuje konverzi hodnot na text.

Sloučit buňky

Umožňuje spojování textu z více objektů do jedné buňky.

Rychlý export

Umožňuje rychlý export sestavy.

Soubory obrázků

Oddělené soubory stránek

Umožňuje export jednotlivých stránek sestavy do samostatných souborů.

Černobíle

Umožňuje převod obrázků do černobílého odstínu.

Oříznutí stránek

Umožňuje změnu velikosti obrázku podle obsahu sestavy.

Rozlišení (DPI)

Určuje počet obrazových bodů (pixelů) na jeden palec.

Kvalita JPG (%)

Určuje kompresi JPEG obrázků.

Textové dokumenty

Rámečky

Umožňuje export ohraničení objektů.

Prázdné řádky

Umožňuje export prázdných řádků.
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Obrázky

Umožňuje export grafických obrázků.

Oddělovač položek

Určuje oddělovač položek. Lze vybrat středník, čárku nebo tabulátor.

Záhlaví a zápatí stránky

Určuje  export  záhlaví  a  zápatí  stránek.  Záhlaví  a  zápatí  je  možné  exportovat  (volba
Záhlaví/ zápatí),  převést  na  normální  text  (volba  Text)  nebo  neprovádět  žádný  export
(volba Žádné) .

8.11.3  Parametry položky uživatelské sestavy

Jednotlivé položky uživatelské sestavy reprezentují tagy obsažené v šabloně této sestavy.

Společné vlastnosti objektů

Proměnná

Definuje  vazbu  na  proměnnou,  jejíž  hodnota  bude  vložena  do  uživatelské  sestavy  na
místa označená pomocí tagů.

Formát hodnot

Určuje  způsob  formátování  hodnot.  Lze  zvolit  formát  zobrazení  hodnot  definovaný  u
proměnné (Podle proměnné), nebo formát  zobrazení hodnot  definovat  v  sestavě (Podle
sestavy).

Zobrazit j ednotky

Umožňuje  zobrazení  rozměru  veličiny  za  hodnotou  proměnné.  Rozměr  může  být  pro
každou proměnnou definován ve Správci stanic (Proměnná  > Základní  > Technologické
označení).

Testovací hodnota

Definuje hodnotu položky, která slouží pro zobrazení náhledu uživatelské sestavy.
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8.12  Správce textů

Správce textů obsahuje seznam všech textů použitých v projektu. V případě, že je v projektu
definováno více jazyků (v  dialogu Možnosti projektu na záložce Jazyky), usnadňuje Správce
textů překlad a kontrolu textů v jednotlivých jazycích.

Dialogové  okno  Správce  textů  sestává  z panelu  nástrojů  a  seznamu  textů,  jehož  sloupce

odpovídají  jazykům  definovaným  v projektu.  Panel  nástrojů  obsahuje  kromě  společných

příkazů panelu nástrojů příkazy:

 Nový text (Ins)

Přidá nový text. 

 Editovat (F2)

Uvede vybranou buňku (text) do režimu editace.

 Víceřádkový editor (Ctrl+E)

Umožňuje vybranou buňku (text) editovat ve víceřádkovém textovém editoru.

 Přidat komentář 

Přidá komentář k vybranému textu. Komentář může např. obsahovat upřesnění textu pro
překladatele. Komentáře jsou přidávány jako větve stromu (je možné je kdykoliv sbalit či
rozbalit).

  Najít další 

Vyhledá a nahradí další výskyt hledaného textu.

 Přeložit Google překladačem (Alt+G)

Umožňuje automatický překlad textů pomocí překladače Google (služba Google Translate
).

 Vrátit se k výchozímu (Alt+D)

Umožňuje vrátit vybraný text do výchozího (dosud nepřeloženého) tvaru.
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 Jazyky

Otevře dialogové okno Možnosti projektu.

 Možnosti

Otevře dialogové okno Možnosti prostředí.

 Rozbalit 

Rozbalí všechny větve komentářů. 

 Sbalit

Sbalí všechny větve komentářů. 

 Filtr

Umožňuje  filtrovat  zobrazení  podle  stavu  jednotlivých  textů  (Všechny,  Přeložené,
Nepřekládané, Nepřeložené, Zkontrolované).

Každý  text  zadávaný  ve  vizualizačním  projektu  (text  alarmu/události,  text  v komponentě
v okně atd.) se automaticky přidá do seznamu ve Správci textů. V případě, že je zadávaný text
již  ve  správci  obsažen,  použije  se  odkaz  na  existující  text.  Díky  této  vlastnosti  je  možné
pouhou  úpravou  textu  ve  Správci  textů  provést  centrální  změnu  textu,  použitého  na  více
místech  vizualizačního  projektu.  Po  určitých  úpravách  ve  vizualizačním  projektu  (např.
odstranění  alarmu/události)  mohou  ve  Správci  textů  zůstat  texty,  které  nejsou  v projektu
použity.  Tyto  texty  je  možné  detekovat  a  následně  smazat  pomocí  Průvodce  diagnostikou
projektu.

Každému textu je možné nastavovat  různé příznaky, které slouží systémovému integrátorovi
nebo překladateli k orientaci v seznamu textů a k jeho filtraci. Každý  nový  text  je přidán do
všech  sloupců  představujících  jednotlivé  jazyky.  Pro  aktivní  jazyk  je  text  označen  jako
Přeložený  (černá barva textu). Pro ostatní jazyky  je text  označen  jako  Nepřeložený  (červená
barva).  Po  překladu  je  možné  text  označit  jako  Přeložený  pomocí  zatržítka  Přeloženo
v lokálním menu.  Jednotlivé  texty  je  možné  dále  označit  jako  Zkontrolované  (zelená  barva
textu) pomocí zatržítka Zkontrolováno v lokálním menu.

Pozn.: Pro rychlé zadání textu (např. textu alarmu/události ve Správci stanic) je možné použít
klávesovou zkratku Ctrl+Space. Objeví se dialog pro výběr ze seznamu textů definovaných
ve Správci textů. 
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8.13  Správce obrázků

Správce  obrázků  je  nástroj  určený  pro  import  obrázků  do  vizualizačního  projektu  a  jejich
správu.

Ve  vizualizačních  projektech  se  pro  větší  názornost  a  lepší  vzhled  používají  grafické  prvky
tvořené pomocí obrázků. Obrázky  lze rozdělit  na rastrové a vektorové, tj. bitmapy  a  vektory.
SCADA/HMI systém Reliance podporuje rastrové obrázky ve formátu PNG, BMP, JPEG  a GIF
a vektorové ve formátu SVG, WMF a EMF.

Rastrové  obrázky  mají  pevné  rozlišení  (rozměry  v pixelech),  při  změně  jejich  velikosti  však
dochází  k deformacím,  případně  ke  ztrátě  obrazových  informací.  Naopak  u vektorových
obrázků jsou všechny tvary uloženy jako geometricky definované křivky  a při změně velikosti
tedy nedochází ke ztrátě kvality. V praxi se zpravidla používají rastrové obrázky z důvodu jejich
lepší dostupnosti.

Uvedené rastrové a vektorové prvky  se ve SCADA/HMI systému Reliance  souhrnně  nazývají
obrázky.  Každý  obrázek,  který  má  být  používán  ve  vizualizaci,  musí  být  nejprve  pomocí
Správce obrázků naimportován do vizualizačního projektu. Při importu (příkazy Přidat obrázky
a Přidat složky  obrázků) se obrázky zkopírují do vizualizačního projektu (do příslušné složky
v adresářové struktuře projektu).

Dialogové okno Správce obrázků sestává z  panelu nástrojů, který  kromě společných příkazů
panelu  nástrojů  obsahuje  příkazy  definované  níže,  a  dalších  tří  částí.  Levá  část  slouží
k organizaci  importovaných  obrázků  pomocí  stromové  struktury  (má  shodné  ovládání  jako
ostatní  správci),  prostřední  část  obsahuje  seznam  obrázků  v odpovídající  větvi  stromu  a
v pravém  panelu  jsou  k dispozici  parametry  označeného  obrázku  (stejně  jako  u ostatních
správců).

  Přidat obrázky (Alt+A)

Otevře  dialogové  okno  pro  výběr souborů  obrázků.  Při  výběru  je  možné  označit  jeden
nebo více souborů současně. 

  Přidat složky obrázků

Otevře dialogové okno pro výběr adresáře s obrázky. Při výběru je možné označit  jeden
nebo  více  adresářů  současně.  Importovat  obrázky  je  možné  pouze  do  jedné  úrovně
adresářové struktury. Obrázky  v  podadresářích  nebudou  naimportovány.  Při  importu  je
pro každý adresář vytvořena složka na nejvyšší úrovni ve stromu.
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  Upravit obrázek

Otevře  externí  editor obrázků  sdružený  s daným  typem  souboru  (resp.  s příponou,  se
kterou byl obrázek importován). Editory obrázků je možné definovat  v  dialogu Možnosti
prostředí  > Správce  obrázků  > Editory.  Po  úpravě  obrázku  v editoru  je  nutné  obnovit
seznam příkazem Aktualizovat obrázky.

  Aktualizovat obrázky

Provede načtení obrázků z disku. Tento příkaz je vhodné použít např. po úpravě obrázku
v externím editoru. Změny v souborech se projeví až po provedení tohoto příkazu.

  Nahradit obrázek

Otevře dialogové okno pro výběr souboru obrázku. Umožňuje nahradit obrázek použitý ve
vizualizaci novým obrázkem.

Společné vlastnosti objektů

V pravém panelu jsou k dispozici následující parametry:

Transparentní barva

Určuje  barvu,  která  bude  u vybraného  obrázku  považována  za  transparentní  (nebude
vykreslena). Po kliknutí na tlačítko Barva  se  zobrazí  standardní  dialogové  okno  Vybrat
barvu.  Pomocí  tohoto  dialogu  je  možné  vybrat  průhlednou  barvu  například  pomocí
kapátka.  Nastavení  transparentní  barvy  není  k dispozici  u formátů  rastrových  obrázků,
které přímo podporují transparentní barvu (PNG).

Použít 24bitovou barevnou hloubku 

Určuje, zda má být obrázek pro účely zobrazení převeden do 24bitové barevné hloubky.
V některých případech tak lze předejít problémům se zobrazením průhledných obrázků.
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8.14  Správce stavů

Správce  stavů  je  nástroj,  který  umožňuje  definovat  seznamy  stavů  a  nastavit  jejich
parametry. Každý seznam obsahuje výčet hodnot a odpovídající text.

Reliance 4 – Správce stavů

Dialogové  okno  Správce  stavů  sestává  ze  čtyřech  základních  částí  podrobně  popsaných
v kapitole Správci. Panel nástrojů obsahuje kromě společných příkazů panelu nástrojů ještě
příkazy, které umožňují vytvořit Nový seznam stavů  a Nový stav .

Parametry seznamu stavů

Parametry stavu
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8.14.1  Parametry seznamu stavů

Společné vlastnosti objektů

Typ seznamu stavů

Určuje typ seznamu stavů.  Lze  definovat  seznam stavů  jako  seznam hodnot  (Seznam
celočíselných hodnot), nebo určením rozsahů hodnot   (Seznam  rozsahů  celočíselných
hodnot a Seznam rozsahů reálných hodnot).

Počet des. míst

Definuje počet desetinných míst (volba je aktivní, pokud je Typ seznamu stavů nastaven
na Seznam rozsahů reálných hodnot).

Hodnota mimo rozsah

Upřesňuje, co bude zobrazeno v případě, že hodnota proměnné neodpovídá žádnému z
definovaných stavů. Lze zobrazit Hodnotu proměnné, Nic nebo Zadaný text.

Text

Definuje text, který se zobrazí v  případě, že hodnota proměnné neodpovídá žádnému z
definovaných  stavů  (parametr  je  povolen,  pokud  je  parametr  Zobrazit  nastaven  na
Zadaný text).

Stavy

Obsahuje seznam všech definovaných stavů. Pomocí šipek umístěných nad seznamem je
umožněno měnit pořadí stavů.

8.14.2  Parametry stavu

Společné vlastnosti objektů
Pro jednotlivé typy seznamu stavů lze definovat rozsah hodnot, který stav reprezentuje.

Hodnota

Definuje  rozsah  hodnot  stavu  zadáním hodnoty  (Typ  seznamu  stavů  je  nastaven  na
Seznam celočíselných hodnot).
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Rozsah

Definuje rozsah hodnot stavu pomocí parametrů Od hodnoty a Do hodnoty (Typ seznamu
stavů  je  nastaven  na  Seznam  rozsahů  celočíselných  hodnot).  U  Seznamu  rozsahů
reálných hodnot lze zadat rozsah Včetně mezí.
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8.15  Správce akcí

Správce  akcí  slouží  k definici  objektů  popisujících  určitý  příkaz,  tzv.  akci.  Akce  slouží
k vykonání  příkazů  s předem definovanými  parametry.  Příkladem akce  může  být  zobrazení
grafu, tabulkové sestavy  či dialogu pro přihlášení  uživatele.  Akce  může  být  vykonávána  při
různých událostech, např. při dvojitém kliknutí na  plochu  komponenty  (v tomto  případě  se
požadovaná akce zadává v parametrech komponenty na záložce Skripty/ Akce).

Dialogové  okno  Správce  akcí  sestává  ze  čtyřech  základních  částí  podrobně  popsaných
v kapitole Správci. Panel nástrojů obsahuje kromě společných příkazů panelu nástrojů příkaz
pro vytvoření Nové akce .

Společné vlastnosti objektů

Klávesová zkratka

Nabídka pro výběr klávesové zkratky, která vyvolá akci. Pokud není v nabídce požadovaná
klávesa (kombinace kláves), je možné tuto klávesu přímo zadat (napsat) do pole jako text
(Left, Right, Ctrl+Shift+Left atd.).

Typ akce

Provést akce

Vykoná definovaný seznam příkazů. 

Jazyky

Aktivovat j azyk proj ektu

Aktivuje vybraný jazyk projektu.

Aktivovat j azyk programu

Aktivuje vybraný jazyk programu (runtime modulu).

Zobrazit seznam j azyků proj ektu

Vyvolá dialogové okno pro výběr jazyku projektu, který má být aktivován.

Zobrazit seznam j azyků programu

Vyvolá  dialogové  okno  pro  výběr  jazyku  programu  (runtime  modulu),  který  má  být
aktivován.
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Uživatelé

Přihlásit uživatele

Zobrazí dialog pro přihlášení uživatele.

Odhlásit uživatele

Odhlásí právě přihlášeného uživatele.

Změnit heslo uživatele

Zobrazí dialog pro změnu hesla právě přihlášeného uživatele.

Zobrazit informace o přihlášeném uživateli

Zobrazí informace o právě přihlášeném uživateli.

Grafy

Zobrazit graf

Zobrazí vybraný graf v samostatném okně. Vazba na graf může být Statická, tedy přímá,
nebo  Dynamická,  tedy  nepřímá  –  název  grafu  je  určen  hodnotou  zvolené  řetězcové
proměnné. Pro zobrazení vybraného grafu v okně runtime modulu je určena volba Vložit
graf do hlavního okna runtime modulu.

Zobrazit graf proměnné

Zobrazí  časový  průběh  vybrané  proměnné  v  podobě  grafu.  Příkaz  je  povolen  pouze  v
případě, že je hodnota proměnné ukládána do databáze.

Zobrazit seznam grafů

Zobrazí dialogové okno pro výběr grafu, který má být zobrazen.

Sestavy

Zobrazit tabulkovou sestavu

Zobrazí vybranou tabulkovou sestavu. Vazba na sestavu může být  Statická, tedy  přímá,
nebo Dynamická, tedy  nepřímá  – název  sestavy  je  určen  hodnotou  zvolené  řetězcové
proměnné. Pro zobrazení vybrané tabulkové  sestavy  v okně  runtime  modulu  je  určena
volba Vložit sestavu do hlavního okna runtime modulu.
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Zobrazit uživatelskou sestavu

Zobrazí vybranou uživatelskou sestavu. Vazba na sestavu může být Statická, tedy přímá,
nebo Dynamická, tedy  nepřímá  – název  sestavy  je  určen  hodnotou  zvolené  řetězcové
proměnné. Pro zobrazení vybrané uživatelské sestavy  v okně runtime modulu je určena
volba Vložit sestavu do hlavního okna runtime modulu.

Zobrazit seznam tabulkových sestav

Zobrazí dialogové okno pro výběr tabulkové sestavy, která má být zobrazena.

Zobrazit seznam uživatelských sestav

Zobrazí dialogové okno pro výběr uživatelské sestavy, která má být zobrazena.

Upravit uživatelskou sestavu

Otevře  Návrhář  sestav  FastReport.  Příkaz  je  povolen  pouze  v  případě,  že  je  vybrána
uživatelská sestava typu FastReport. Vazba na sestavu může být  Statická,  tedy  přímá,
nebo Dynamická, tedy  nepřímá  – název  sestavy  je  určen  hodnotou  zvolené  řetězcové
proměnné.

Alarmy/ události

Zobrazit aktuální alarmy/ události

Zobrazí okno se seznamem aktuálních alarmů/událostí.

Zobrazit historické alarmy/ události

Zobrazí okno se seznamem historických alarmů/událostí.

Kvitovat všechny alarmy/ události

Kvituje (potvrzuje) všechny nekvitované alarmy/události.

Vybrat skupiny alarmů/ událostí

Zobrazí  dialog  Vybrat  skupiny  alarmů/ událostí  a  názvy  vybraných  skupin  alarmů/
událostí uloží do definované proměnné.

Vybrat typy alarmů/ událostí

Zobrazí dialog Vybrat typy alarmů/ událostí a názvy vybraných typů alarmů/událostí uloží
do definované proměnné.
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Okna

Aktivovat okno

Aktivuje vybrané vizualizační okno. Vazba na okno může být Statická, tedy  přímá, nebo
Dynamická, tedy nepřímá – název okna je určen hodnotou zvolené řetězcové proměnné.

Aktivovat předchozí okno

Aktivuje naposledy otevřené vizualizační okno. Odpovídá příkazu Předchozí okno.

Aktivovat následuj ící okno

Aktivuje  následující  vizualizační  okno.  Odpovídá  příkazu  Další  okno  (po  provedení
příkazu Předchozí okno).

Zavřít okno

Zavře aktivní okno (vizualizační).

Zobrazit seznam oken

Zobrazí dialogové okno pro výběr okna a vybrané okno aktivuje.

Zobrazit záznamy k aktivnímu oknu

Zobrazí dialogové okno se záznamy k aktivnímu vizualizačnímu oknu.

Zobrazit záznamy k oknům

Zobrazí dialogové okno se záznamy všech vizualizačních oken.

Vytisknout hlavní okno

Vytiskne snímek okna runtime modulu. Vyvolá dialogové okno  Tisk,  pomocí  kterého  je
možné nastavit parametry tisku a následně okno runtime modulu vytisknout.

Minimalizovat hlavní okno

Minimalizuje hlavní okno runtime modulu.

Proměnné

Nastavit hodnotu proměnné

Umožňuje nastavit hodnotu vybrané proměnné. Hodnota může být určena až v momentě
vykonání  akce  (pomocí  dialogu  pro  zadání  hodnoty),  nebo  již  během  návrhu  (volba
Zapsat konstantní hodnotu).
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Nastavit meze proměnné

Zobrazí standardní dialog pro zadání mezí vybrané proměnné. Hodnoty jednotlivých mezí
jsou zobrazeny  pouze v případě, že  jsou  pro  proměnnou  definovány.  Zadávat  hodnoty
mezí lze jen v případě, že se jedná o meze dynamické (hodnota meze je určena hodnotou
jiné proměnné). Příkaz může být zakázán v závislosti na nastavení.

Aktualizovat hodnotu proměnné

Zařadí  požadavek  na  získání  aktuální  hodnoty  vybrané  proměnné  do  fronty
komunikačního driveru připojené stanice.

Zobrazit informace o proměnné

Zobrazí okno se základními informacemi o vybrané proměnné (název, datový typ, stanice,
adresa, meze apod).

Nastavit ve více stanicích hodnotu proměnné

Umožňuje v  definovaných  stanicích  nastavit  hodnotu  proměnné  na  základě  zadaného
názvu proměnné. Hodnota může být  určena během návrhu  (volba  Nastavit  konstantní
hodnotu), nebo až v momentě vykonání akce pomocí dialogu pro zadání hodnoty (volba 
Nastavit  za  běhu  proj ektu),  nebo  podle  hodnoty  jiné  proměnné  (volba Nastavit  podle
hodnoty j iné proměnné). 

Volba  Automaticky  zapsat  do  všech  vybraných  stanic umožňuje  v momentě  vykonání
akce potlačit zobrazení dialogu pro výběr stanic a automaticky zapsat novou hodnotu do
všech definovaných stanic.

Zkopírovat hodnotu proměnné do schránky Windows

Umožňuje zkopírovat hodnotu vybrané řetězcové proměnné do schránky Windows.

Vložit obsah schránky Windows do proměnné

Umožňuje vložit text ze schránky Windows do hodnoty vybrané řetězcové proměnné.

Správci

Zobrazit Správce grafů

Zobrazí Správce grafů.

Zobrazit Správce tabulkových sestav

Zobrazí Správce tabulkových sestav.
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Zobrazit Správce uživatelů

Zobrazí Správce uživatelů.

Zobrazit Správce proj ektu

Zobrazí  Správce  proj ektu.  Správce  proj ektu  umožňuje  prohlížet  seznam  objektů
definovaných v projektu, jejich parametry a diagnostické informace.

Tencí klienti

Zobrazit dialogové okno Uživatelský graf

Zobrazí  dialogové  okno  pro  správu  (vytváření,  editaci,  odstranění)  uživatelských  grafů.
Akce je podporována pouze webovým klientem.

Zobrazit dialogové okno Možnosti

Zobrazí dialogové okno pro nastavení tenkého klienta.

Připoj it k datovému serveru

Připojí  tenkého  klienta  k datovému  serveru.  Akce  je  podporována  pouze  webovým
klientem.

Odpoj it od datového serveru

Odpojí  tenkého  klienta  od  datového  serveru.  Akce  je  podporována  pouze  webovým
klientem.

Ostatní

Spustit skript

Spustí vybraný skript. Parametr určuje hodnotu předanou do skriptu. V kódu skriptu je
možné hodnotu parametru získat pomocí funkce GetCurrentScriptData objektu RScr.

Spustit aplikaci

Spustí externí aplikaci  (program).  Může  být  definován  přímo  externí  program (přípony
exe, com, bat, cmd), soubor asociovaný  s programem (.doc), zástupce (.lnk, .url),
příkaz příkazového řádku atd.

Vybrat soubor

Zobrazí  dialog  pro  výběr  souboru  a  název  vybraného  souboru  uloží  do  definované
proměnné.
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Vybrat adresář

Zobrazí  dialog  pro  výběr  adresáře  a  název  vybraného  adresáře  uloží  do  definované
proměnné.

Vybrat stanici

Zobrazí dialog pro výběr stanice a název vybrané stanice uloží do definované proměnné.

Vybrat graf

Zobrazí dialog pro výběr grafu a název vybraného grafu uloží do definované proměnné.

Vybrat plovoucí graf

Zobrazí dialog pro výběr plovoucího grafu a název vybraného plovoucího grafu uloží do
definované proměnné.

Vybrat tabulkovou sestavu

Zobrazí dialog pro výběr tabulkové sestavy  a název vybrané tabulkové sestavy  uloží  do
definované proměnné.

Vybrat uživatelskou sestavu

Zobrazí dialog pro výběr uživatelské sestavy a název vybrané uživatelské sestavy uloží do
definované proměnné.

Vybrat okno

Zobrazí dialog pro výběr okna a název vybraného okna uloží do definované proměnné.

Ukončit program

Ukončí runtime modul.

Zobrazit obrázek

Zobrazí  obrázek v samostatném novém okně.  Je  možné  vybrat  obrázek  definovaný  ve
Správci  obrázků   nebo ze souboru na disku. Obrázek je možné  Maximalizovat  v rámci
okna runtime modulu. Je možné zobrazit Titulek okna, případně tlačítko Zavřít.

Zobrazit Editor receptur

Zobrazí dialogové okno pro práci s recepturami.
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Zobrazit Přehrávač záznamů postmortu

Zobrazí Přehrávač záznamů postmortu, pokud jsou nějaké záznamy k dispozici. Runtime
modul uvede do režimu přehrávání záznamů postmortu.

www odkaz

Otevře  okno  se  zabudovaným  internetovým  prohlížečem  (Internet  Explorer)  v hlavním
okně runtime modulu. Okno se otevře bez nástrojové lišty  a jiných ovládacích prvků na
vybrané  adrese.  Pokud  adresa  neobsahuje  protokol  a  jde  o  internetovou  adresu,  je
automaticky dosazen protokol http. Umožňuje otevřít i další protokoly (např. https, file,
ftp). Pokud je definován Titulek, bude zobrazen v titulkovém pruhu okna prohlížeče.  V
případě  potřeby  je  možné  internetový  prohlížeč  zobrazovat  Vždy  navrchu  nebo  použít
místo zabudovaného prohlížeče Výchozí webový prohlížeč operačního systému.

Zobrazit virtuální klávesnici

Zobrazí dialogové okno Virtuální klávesnice.

Zobrazit systémové informace

Zobrazí  dialogové  okno  Systémové  informace.  Okno  obsahuje  základní  informace
o systému, o připojených stanicích, datových tabulkách a o síťových spojeních.

Zobrazit webovou stránku serveru

Otevře webovou stránku datového serveru ve výchozím internetovém prohlížeči.

Přehrát zvuk

Přehraje  vybraný  zvukový  soubor ve  formátu  wav.  Soubor musí  být  uložený  v adresáři
projektu Main\MMedia.

Zobrazit obsah nápovědy k aplikaci

Zobrazí obsah nápovědy k aplikaci (programu).

Zobrazit okno s informacemi o aplikaci

Zobrazí dialogové okno s informacemi o aplikaci (programu).

Zabezpečení

Vyžadovat potvrzení

Umožňuje určit, zda bude před vykonáním akce uživatelem zobrazen potvrzovací dialog.
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8.16  Správce skriptů

Správce skriptů slouží k definici a úpravě skriptů používaných ve vizualizačním projektu.

Ve  SCADA/HMI systému  Reliance  je  možné  většinu  vlastností  a  chování  systému  ovlivnit
nastavením možností  vizualizačního  projektu  a  parametrů  jednotlivých  komponent  přímo  v
grafickém uživatelském rozhraní. Pro speciální chování, kterého není možné docílit  obecnou
parametrizací,  je  SCADA/HMI  systém  Reliance  vybaven  možností  psát  programový  kód
v jazyce VBScript – tzv. skripty.

Pomocí standardních funkcí jazyka VBScript je možné provádět rozličné matematické operace,
pracovat  s  řetězci,  využívat  logické  operátory  a  používat  podmínky  a  cykly.  Pomocí  funkce
CreateObject  je možné vytvářet různé typy objektů, které umožňují např. práci se soubory  a
adresáři nebo komunikaci s jinými aplikacemi přes rozhraní COM/DCOM (např. MS Excel nebo
MS Word).

Možnosti  jazyka  VBScript  jsou  rozšířeny  o  specializované  objekty  SCADA/HMI  systému
Reliance, pomocí kterých je možné např. přistupovat  k proměnným vizualizačního projektu,
číst a zapisovat hodnoty z/do datových tabulek, potvrzovat alarmy/události nebo odesílat SMS
a emailové zprávy. Podrobný popis objektů Reliance je obsažen ve specializované nápovědě
Skripty.

Správce  skriptů  je  nástroj,  který  je  tvořen  hlavním menu,  panelem  nástroj ů  a  oknem  pro
editaci kódu  jednotlivých skriptů. Součástí  Správce skriptů  jsou také okna Skripty, Šablony
kódu,  Vlastnosti  objektů  a  Výstupy.  Zobrazení  těchto  oken  lze  podle  potřeby  zapínat  či
vypínat.

Mezi pokročilé funkce Správce skriptů patří makra a kontrola skriptů. Tyto funkce jsou
přístupné z menu a panelu nástrojů.

Panel nástrojů

Okno pro editaci kódu

Šablony kódu

Vlastnosti objektů

Používání maker

Kontrola skriptů

Ladění skriptů

Source Block Tools
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8.16.1  Panel nástrojů

Panel nástrojů obsahuje kromě společných příkazů panelu nástrojů ještě příkazy:

  Nový skript 

Vytvoří nový skript.

  Uložit vše 

Uloží všechny změny v editovaných skriptech.

  Tisk

Umožňuje vytisknout aktivní skript.

  Zavřít 

Ukončí Správce skriptů.

  Najít ve skriptech 

Otevře  dialog  pro  prohledávání  více  skriptů  najednou.  Je  možné  zvolit,  zda  se  mají
prohledávat Všechny, Otevřené nebo jen Editované skripty.

  Najít další 

Vyhledá další výskyt hledaného textu.

  Nahradit 

Vyvolá dialog pro nahrazování textů ve skriptu nebo skriptech.

  Zkontrolovat skripty 

Zkontroluje parametry a syntaxi kódu skriptů. Viz Kontrola skriptů.

  Spustit projekt 

Spustí  projekt  v  runtime  modulu,  aniž  by  došlo  k zavření  Správce  skriptů.  Případné
změny ve skriptech jsou před spuštěním projektu automaticky uloženy.
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  Vložit parametr 

Umožňuje  vložit  na  místo  kurzoru  ve  skriptu  název  objektu  definovaného  v  projektu
(např.  stanice,  proměnná),  případně  název  souboru  nebo  adresáře  vybraného  pomocí
standardního dialogového okna.

Příkazy pro makra

Umožňují  Nahrát  makro  ,  Pozastavit  nahrávání  makra  ,  Zastavit  nahrávání

makra  a Přehrát makro . Viz Makra.

  Obsah nápovědy 

Zobrazí nápovědu pro příkazy a funkce jazyka VBScript  a pro objekty  Reliance, pomocí
kterých je možné ze skriptů přistupovat k vizualizačnímu projektu.

Pozn.: K příkazům obsaženým v panelu nástrojů je také možné přistupovat prostřednictvím
hlavního menu. Toto menu navíc obsahuje příkazy Duplikovat, Odstranit a Označit vše (menu
Editace), přepínač pro zobrazení Řídicích znaků (menu Zobrazit) a příkaz pro zobrazení
dialogu Možnosti (menu Nástroj e).

8.16.2  Okno pro editaci kódu

Editace  skriptů  (tvorba  jejich  kódu)  je  prováděna  v okně  pro  editaci  skriptů.  Klíčová  slova
jazyka  VBScript  jsou  zobrazena  tučným  písmem,  barevně  odlišeny  jsou  řetězce  znaků
v uvozovkách  a  komentáře  k napsanému  kódu.  Editor  usnadňuje  psaní  kódu  řadou
inteligentních a velmi užitečných funkcí. Nejvýznamnější jsou tyto funkce: kompletace kódu
(Ctrl+Space),  automatické  doplňování  parametrů  funkcí  a  procedur,  zobrazení  parametrů
funkcí (Ctrl+Shift+Space) a barevné zvýraznění párů závorek.

8.16.3  Šablony kódu

Pokud je ve skriptech často používána  určitá  programová  konstrukce,  může  být  výhodné  ji
uložit  jako tzv. šablonu. Šablony  usnadňují  a urychlují  psaní  kódu  skriptů  a  díky  možnosti
formátování vkládaného textu činí skript  přehlednějším. Šablony  v okně  Šablony  kódu  jsou
rozděleny do třech skupin:
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VBScript

Funkce, operátory a klíčová slova jazyka VBScript.

Objekty Reliance

Objekty (a jejich metody a vlastnosti) pro práci s vizualizačním projektem.

Uživatelské šablony

Předdefinované šablony s možností editace a přidání nových šablon.

Každá uživatelská šablona je definována názvem a zdrojovým kódem, volitelně zkratkou
a popisem. Pokud je definována zkratka šablony, stačí při psaní kódu v editoru skriptů
napsat  tuto  zkratku,  stisknout  kombinaci  kláves  Ctrl+J  a  zkratka  bude  nahrazena
zdrojovým  kódem  příslušné  šablony.  Není-li  při  stisku  kombinace  kláves  Ctrl+J  před
kurzorem umístěn text odpovídající zkratce některé z definovaných uživatelských šablon,
je zobrazena nabídka všech uživatelských šablon.

Při editaci zdrojového kódu uživatelské šablony lze znakem "|" určit, kam se má nastavit
kurzor po přidání zdrojového kódu šablony do kódu skriptu. Pokud toto není určeno, je
kurzor nastaven na začátek řádku za kódem vloženým pomocí šablony.

8.16.4  Parametry skriptů

K dispozici je několik typů skriptů, které se liší  podmínkami spuštění. Výběr typu skriptu se
provádí v okně Vlastnosti změnou parametru Typ na záložce Základní.

Společné vlastnosti objektů

Základní

Obecné vlastnosti

Typ

Definuje typ skriptu a tím způsob  jeho  spouštění.  Skript  může  být  Časový,  Událostní,
Klávesový, Na změnu hodnoty, Podmínkový nebo Periodický.
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Povolit spouštění

Určuje,  zda  je  skript  po  startu  projektu  povolený  (zda  se  může  spouštět).  Za  běhu
projektu je však možné skript opakovaně zakázat či povolit voláním metod DisableScript
a EnableScript  objektu RScr. Ve výchozím stavu je tento  parametr aktivní.  Je  nutné  ho
vypnout např. u periodických skriptů, které se mají začít spouštět až za běhu projektu na
základě určitých podmínek.

Povolit spouštění z tenkých klientů

Určuje, zda skript může být spouštěn z  tenkých klientů (Reliance Web Client, Reliance
Smart Client). Tencí klienti nemohou vykonávat  skripty, ale mohou spouštět  skripty  na
straně serveru. Např. pokud je komponenta Tlačítko napojena na skript, který má aktivní
tento parametr, spustí  se tento skript  na straně serveru po kliknutí na komponentu ve
webovém  klientovi.  Z  tenkých  klientů  nemá  smysl  spouštět  skripty,  které  pracují  s
uživatelským  rozhraním  vizualizačního  projektu.  Např.  pokud  skript  aktivuje  určité
vizualizační okno (voláním metody ActivateWindow objektu RSys), aktivuje se vždy okno v
projektu na serveru, nikoli na klientovi.

Povolit spouštění z vloženého webového prohlížeče

Určuje, zda skript může být spouštěn funkcí external.ExecScript ze stránky ve vloženém
webovém prohlížeči.

Zabezpečení

Vyžadovat potvrzení

Umožňuje  určit,  zda  bude  před  spuštěním  skriptu  uživatelem  zobrazen  potvrzovací
dialog.

Upřesnit

Podproces

Definuje podproces (vlákno), ve kterém má být daný skript spouštěn. Názvy  podprocesů
je možné změnit v dialogu Možnosti proj ektu, záložka Skripty.

Spustit při inicializaci podprocesu

Pokud  je  tato  volba  aktivní,  dojde  k jednorázovému  spuštění  skriptu  při  startu
podprocesu i v  případě, že nejsou splněny  podmínky  pro spuštění skriptu. Skript  bude
spuštěn při startu runtime modulu a dále pak tehdy, pokud dojde k restartu (ukončení a
znovuspuštění)  podprocesu, tzn. jestliže  byla  překročena  Max.  doba  běhu  skriptu  (viz
následující položka).



408 Správce skriptů

Reliance 4 – Vývojové prostředí

Ukončit při překročení max. doby běhu

Max. doba běhu

Definuje  maximální  dobu  vykonávání  skriptu,  při  jejímž  překročení  dojde  k restartu
podprocesu.

Priorita

Ovlivňuje  pořadí  spouštění  skriptů  –  přednostně  jsou  zpracovávány  skripty  s vyšší
hodnotou tohoto parametru. Pokud ve frontě na spuštění čekají např. skripty jen s menší
prioritou, je skript s vyšší prioritou zařazen na začátek (bude spuštěn ihned po dokončení
běhu aktuálně spuštěného skriptu). Skripty spuštěné na základě uživatelské akce (např.
kliknutí myši na komponentu) jsou řazeny  do zvláštní fronty  a dostávají  přednost  před
ostatními skripty.

Logování

Logovat spouštění

Aktivuje zaznamenávání informací o spuštění a ukončení skriptu. Umožňuje ověřit, zda
byl daný skript spuštěn a úspěšně proveden. Logování musí být  současně povoleno i v
dialogu Možnosti projektu. Logovací soubory jsou obsaženy v adresáři Logs.

Časový skript

Skript  je  spouštěn  každý  den  v určitém  konkrétním  čase  s možností  nastavení  jeho
periodického  opakování  ve  zvoleném  časovém  úseku.  Čas  spouštění  je  odvozen  od
aktuálního času počítače.

Vlastnosti časového skriptu

Spouštět každý den v (hh:mm:ss)

Definuje čas prvního spuštění skriptu v rámci dne.

Možnosti spouštění

Spouštět opakovaně

Umožňuje  opakované  spouštění  skriptu  s danou  periodou  (Interval  opakování)
počínaje  časem  prvního  spuštění  do  času  dne  definovaného  parametrem  Konec
opakování.
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Událostní skript

Skript je aktivován na základě události – stisk tlačítka, otevření okna, start  vizualizačního
projektu, přerušení komunikace se stanicí apod.

Skript  nemá  žádné  speciální  parametry  pro  spuštění,  protože  je  vyvolán  příslušnou
komponentou  (objektem).  Nastavení  se  provádí  např.  v Parametrech  komponenty  na
záložce Skripty/ Akce.

Klávesový skript

Skript je spouštěný stiskem zvolené klávesové kombinace.

Vlastnosti klávesového skriptu

Spustit při stisku kláves

Umožňuje  vybrat  klávesovou  zkratku,  které  aktivuje  spuštění  skriptu.  Pokud  není
v nabídce požadovaná klávesa (kombinace kláves), je možné tuto klávesu přímo zadat
(napsat) do pole jako text (Left, Right, Ctrl+Shift+Left atd.).

Skript na změnu hodnoty

Skript,  jehož  spuštění  je  vyvoláno  změnou  hodnoty  nebo  kvality  (platnosti)  zvolené
proměnné;  je  také  spouštěn  vždy  při  startu  projektu  (není-li  zakázán)  a  při  povolení
skriptu.

Vlastnosti skriptu na změnu hodnoty

Spustit při změně hodnoty proměnné

Skript bude spuštěn při změně hodnoty vybrané proměnné.

Spustit i při změně kvality proměnné na platnou

Skript  bude  spuštěn  i při  změně  kvality  vybrané  proměnné  na  platnou  (i  když  se
hodnota proměnné nezmění).

Podmínkový skript

Skript, jehož spuštění je řízeno splněním definované logické podmínky (je možné nastavit
i opakované spouštění).
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Vlastnosti podmínkového skriptu

Porovnávat hodnotu proměnné s

Umožňuje  vybrat,  zda  má  docházet  k porovnávání  hodnoty  řídicí  proměnné  s 
konstantou nebo s hodnotou j iné proměnné.

Podmínka

Proměnná

Definuje  vazbu  na  řídicí  proměnnou,  jejíž  hodnota  má  být  porovnána  s  hodnotou
konstanty nebo jiné proměnné (definované parametrem Porovnávat s).

Podmínka

Definuje podmínku pro spuštění skriptu. Je možno vybrat menší, větší, rovná se nebo
nerovná se (<, >, = nebo <>).

Porovnávat s

Definuje konstantu nebo vazbu na jinou proměnnou, jejíž hodnota má být porovnána.

Možnosti spouštění

Spouštět opakovaně

Umožňuje  opakované  spouštění  skriptu,  pokud  je  podmínka  splněna.  Interval
opakování definuje periodu, s jakou má být skript spouštěn.

Periodický skript

Skript  je  spouštěn  s pravidelnou  periodou  ihned  po  spuštění  vizualizačního  projektu.
Perioda spouštění není závislá na času počítače.

Vlastnosti periodického skriptu

Interval opakování (hh:mm:ss:fff)

Definuje periodu spouštění skriptu.

Poprvé spustit až po uplynutí zadaného intervalu

Pokud  je  tento  parametr  aktivní,  bude  skript  poprvé  spuštěn  až  po  uplynutí
definované periody. V opačném případě je první spuštění skriptu provedeno ihned po
startu vizualizačního projektu.
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8.16.5  Používání maker

Velmi  užitečnou  pomůckou  při  tvorbě  kódu  skriptů  jsou  makra.  Makro  představuje
posloupnost editačních operací, kterou lze provést zadáním jediného příkazu – Přehrát makro
(kombinace kláves Ctrl+Shift+P). Editační operací se rozumí např. psaní, mazání, označování,
kopírování  a  vkládání  textu.  Uložení  posloupnosti  operací  jako  makra  se  provádí  pomocí
příkazu Nahrát makro (Ctrl+Shift+R), následným provedením této posloupnosti operací v okně
pro editaci a volbou příkazu Zastavit nahrávání makra (Ctrl+Shift+R).

8.16.6  Kontrola skriptů

Správce skriptů umožňuje tvůrci vizualizačního projektu provést kontrolu parametrů a syntaxe
kódu skriptů. Výsledné chyby, varování a hlášení jsou zobrazeny v okně Výstupy. 

Kontrola parametrů odhalí např. nezadanou nebo neplatnou vazbu na proměnnou u skriptu
typu Na změnu hodnoty.

Kontrola  syntaxe  se  týká  pouze  syntaxe  jazyka  VBScript  (např.  syntaxe  příkazů  If,  For,
Select Case). Tato kontrola tedy  neodhalí např. chybný  počet  nebo hodnoty  argumentů
při volání metody RTag.GetTagValue.

Kontrolovat  je  možné  vybranou  podmnožinu  skriptů:  Aktivní  skript,  Otevřené  skripty,
Editované skripty, Celý proj ekt.

8.16.7  Ladění skriptů

SCADA/HMI  systém  Reliance  umožňuje  ladit  skripty  pomocí  externího  ladicího  nástroje
(debuggeru). K tomu je nutné nainstalovat  libovolný  Just-In-Time debugger a povolit  ladění
skriptů v dialogu Možnosti prostředí (menu Nástroj e > Možnosti prostředí > Ladění skriptů).

Pro  běžné  účely  postačí  Microsoft  Script  Debugger,  který  lze  volně  stáhnout  z  internetu
(instalační soubor scd10en.exe). Je možné použít i komfortnější debugger zabudovaný ve
vývojovém  nástroji  Microsoft  Visual  Studio  (jeho  edice  Express  je  pro  nekomerční  účely
zdarma).  Je  možné  mít  nainstalované  oba  nástroje  současně  a  o tom,  který  bude  použit,
rozhodnout až před vlastním laděním.

Pokud je povoleno ladění skriptů a nainstalován debugger, dojde k automatickému vyvolání
debuggeru při následujících událostech:

při vzniku chyby ve skriptech

při vykonání speciálního příkazu Stop jazyka VBScript ve skriptu
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Po vyvolání debuggeru je možné okamžitě ladit skript, který událost vyvolal.

Pozn.: Aktivací volby Povolit ladění skriptů externím nástroj em může dojít k ovlivnění dalších
programů v počítači. Debugger tedy může být vyvolán nejen SCADA/HMI systémem Reliance,
ale i j iným programem. Při ladění skriptu je pozastaveno vykonávání všech skriptů v daném
podprocesu. Důrazně tedy doporučujeme zakázat  ladění skriptů při provozování SCADA/HMI
systému  Reliance  u  koncového  zákazníka  (v  produkčním  prostředí).  Na  povolené  ladění
skriptů je uživatel periodicky upozorňován pomocí systémového hlášení.

8.16.8  Source Block Tools

Source Block Tools  je výkonný  nástroj  používaný  při editaci skriptů ve SCADA/HMI systému
Reliance.  Nástroj  pracuje  nad  blokem označeného  textu  a  je  přístupný  pomocí  lokálního
menu editoru nebo prostřednictvím ikony, která se zobrazí v místě číslování řádků.

Vložit

Obsahuje skupinu příkazů, které slouží ke vkládání různých objektů SCADA/HMI systému
 Reliance. Je vyvolán standardní dialog pro výběr objektu. Obsahuje také příkazy, které
umožňují vložit soubor z disku, vybrat barvu atd.

Editace

Obsahuje příkazy  pro kopírování, vyjmutí, duplikaci,  smazání  a  uložení  bloku  textu  do
externího souboru. Dále pak obsahuje příkazy:

Kopírovat & Přidat

Zkopíruje blok textu do schránky, text je přidán k existujícímu obsahu schránky.

Vyj mout & Přidat

Vyjme blok textu, text je přidán k existujícímu obsahu schránky.

Formát

Umožňuje měnit grafickou úpravu kódu vkládáním mezer.

Odsadit

Provede odsazení označeného bloku textu doprava přidáním dvou mezer.

Odsadit o sloupce

Provede odsazení označeného bloku textu doprava přidáním libovolného počtu mezer.
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Zrušit odsazení

Zruší  odsazení  smazáním dvou  mezer na  začátku  každého  řádku  v  označeném  bloku
textu.

Zrušit odsazení o sloupce

Zruší odsazení smazáním libovolného počtu mezer.

Změnit znaky

Slouží k hromadnému převedení znaků v označeném bloku textu na velká nebo na malá
písmena.

Komentář

Zakomentovat kód

Vloží znak komentáře  (apostrof)  na  začátek každého  řádku  v  označeném bloku  textu.
Znak může být přidán i opakovaně.

Odkomentovat kód

Zruší znak komentáře (apostrof).

Přepnout

Provede inverzi komentářů.

Uzavřít do bloku

Před  a  za  označený  blok  textu  přidá  kód,  který  je  určen  v  definici  vybrané  šablony.
Přidávat další šablony je možné v dialogu Možnosti prostředí > Správce skriptů > Uzavřít
do bloku, který je přístupný z lokálního menu příkazem Nastavení editoru.

Vyhledat na webu

Označený  text  je vyhledán pomocí zvoleného vyhledávače. Další  vyhledávače  je  možné
definovat v  dialogu Možnosti prostředí  > Správce skriptů > Vyhledat na  webu, který  je
přístupný z lokálního menu příkazem Nastavení editoru.

Ostatní

Zkonvertovat na String

Označený textu převede na řetězec typu String, což znamená, že dojde k uzavření textu
do uvozovek a k přidání speciálních řetězců, pokud je text označen přes více řádků.
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Smazat prázdné řádky

Odstraní prázdné řádky v označeném bloku textu.

Seřadit vybrané řádky

Dojde k seřazení označených řádků podle abecedy. Pokud je řádek zakomentován, není
apostrof na začátku řádku brán v úvahu a řádek je zařazen podle následujícího znaku.
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8.17  Správce uživatelů

Správce uživatelů je nástroj určený pro definici uživatelů a úpravu jejich vlastností (omezení,
přístupových práv atd.).

Reliance 4 – Správce uživatelů

Dialogové okno Správce uživatelů  sestává ze čtyřech základních  částí  podrobně  popsaných
v kapitole Správci. Panel nástrojů obsahuje kromě společných příkazů panelu nástrojů ještě
příkaz, který umožňuje založit Nového uživatele .

Správce  uživatelů  v runtime  modulu  nabízí  stejné  možnosti  jako  Správce  uživatelů  ve
vývojovém  prostředí.  Po  přidání  nového  uživatele  je  uživatel  dotázán,  zda  a  ke  kterým
počítačům má být nově vytvořený objekt připojen.

Společné vlastnosti objektů
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Parametry uživatele

Přístupová práva uživatele

Bezpečnostní omezení uživatele

8.17.1  Základní

Pozn.: Název odpovídá jménu uživatele zadanému při přihlášení.

Identifikace

Autentizace

Určuje způsob autentizace uživatele. Ověření totožnosti uživatele  může  provést  systém
Reliance (volba Reliance), nebo operační systém Windows (volba Windows)  nebo server
Active Directory (volba Active Directory). 

Heslo

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

Potvrzení hesla

Přístupové heslo (pro kontrolu správnosti).

Doména

Určuje doménu uživatele operačního systému Windows.

Uživatel Windows

Umožňuje definovat jméno uživatele, které slouží k jeho identifikaci v operačním systému
Windows.

Uživatel AD

Umožňuje definovat jméno uživatele, které slouží k jeho identifikaci v Active Directory.

Kód

Kód pro případ přihlašování uživatele pomocí  hardwarového  snímače  kódu,  jinak není
nutné  tento  parametr  zadávat  (viz  kapitola  Přihlášení  uživatele  pomocí  hardwarové
čtečky kódu v příručce Runtime moduly).
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Kontakt

Kontaktní informace na uživatele mohou být Telefon a E-mail.

Různé

Povolit přihlášení

Podmiňuje přihlášení  uživatele.  Umožňuje  např.  dočasně  zakázat  přístup  uživatele  do
systému.

Zaznamenat přihlášení

Podmiňuje uložení informace o přihlášení uživatele do databáze alarmů/událostí.

Zaznamenat odhlášení

Podmiňuje uložení informace o odhlášení uživatele do databáze alarmů/událostí.

Správce uživatelů

Podmiňuje možnost spravovat uživatele (např. přidávat nové uživatele, měnit  přístupová
práva a omezení uživatelů) pomocí Správce uživatelů.

Jazyk

Jazyk programu

Jazyk  grafického  uživatelského  rozhraní  programu  (texty  v menu,  panelech  nástrojů,
prohlížečích alarmů/událostí, grafů atd.), který má být nastaven při přihlášení uživatele.

Jazyk proj ektu

Jazyk  projektu  (jazyk  textů  zobrazovaných  ve  vizualizaci),  který  má  být  nastaven  při
přihlášení uživatele.

8.17.2  Přístupová práva

Množina přístupových práv uživatele. Určuje, které operace je uživatel oprávněn provádět.

Servisní oprávnění

Zvláštní  oprávnění,  které  lze  aktivovat  pouze  ve  Správci  uživatelů  spuštěném
z vývojového prostředí. Ve Správci  uživatelů  spuštěném z runtime modulu je tato volba
vždy nepřístupná.
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Označit vše

Aktivuje všechna oprávnění.

Odznačit vše

Deaktivuje všechna oprávnění.

Editovat...

Příkaz vyvolá dialog Možnosti proj ektu  s j iž  vybranou záložkou Přístupová  práva,  kde je
možné editovat název oprávnění. Položka je aktivní jen ve vývojovém prostředí Reliance
Design.

8.17.3  Omezení

Omezení,  která  jsou  aktivována  při  přihlášení  uživatele.  Po  odhlášení  uživatele  platí  opět
omezení definovaná pro počítač stanovený ve Správci struktury proj ektu.

Zakázat nabídku 'Start'

Zakáže vyvolání menu Start systému Windows.

Skrýt hlavní panel

Skryje hlavní panel systému Windows.

Skrýt ikony na ploše

Skryje všechny ikony na pracovní ploše systému Windows.

Zakázat minimalizaci hlavního okna

Zakáže minimalizaci hlavního okna runtime modulu.

Zakázat posun hlavního okna

Zakáže změnu polohy hlavního okna runtime modulu.

Zakázat změnu velikosti hlavního okna

Zakáže změnu velikosti hlavního okna runtime modulu.
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Zakázat zavření hlavního okna

Zakáže zavření hlavního okna runtime modulu pomocí příkazu Zavřít v systémovém menu
a odpovídajícího tlačítka (ikony) v pravé části titulkového pruhu. Tato volba nemá vliv na
příkaz Soubor > Ukončit.

Zakázat tisk alarmů/ událostí, grafů, sestav...

Zakáže příkazy pro tisk alarmů/událostí, grafů a sestav v runtime modulu.

Zakázat změnu nastavení grafů

Zakáže  příkazy  pro  změnu,  načtení  a  uložení  nastavení  v  prohlížeči  grafů  v runtime
modulu.

Zakázat změnu nastavení tabulkových sestav

Zakáže příkazy  pro změnu, načtení a uložení nastavení v  prohlížeči tabulkových  sestav
v runtime modulu.

Zakázat Správce grafů

Zakáže příkaz pro zobrazení Správce grafů v runtime modulu.

Zakázat Správce tabulkových sestav

Zakáže příkaz pro zobrazení Správce tabulkových sestav v runtime modulu.

Zakázat Správce proj ektu

Zakáže příkaz pro zobrazení Správce proj ektu v runtime modulu.

Zakázat zadávání hodnot proměnných ve Správci proj ektu

Bude doplněno.

Zakázat Přehrávač záznamů postmortu

Zakáže příkaz pro zobrazení Přehrávače záznamů postmortu v runtime modulu.
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8.17.4  Oznamování

Oznamování alarmů/událostí

Oznamovat E-mailem

Určuje, zda mají být alarmy/události oznamovány uživateli E-mailem.

Oznamovat SMS zprávou

Určuje, zda mají být alarmy/události oznamovány uživateli SMS zprávou.

Skupiny alarmů/událostí

Definuje  výčet  skupin  alarmů/událostí,  které  mají  být  uživateli  oznamovány.  Alarm/
událost bude uživateli oznámen pouze tehdy, jestliže výčet skupin zvolených pro alarm/
událost je podmnožinou výčtu skupin zvolených pro uživatele.

Příklad 1:

Alarm patří do skupin A, B. 

Uživatel patří do skupin A, B, C. 

Alarm bude uživateli oznámen.

Příklad 2:

Alarm patří do skupin A, B, C.

Uživatel patří do skupin A, B.

Alarm nebude uživateli oznámen.

8.17.5  Přihlášení/odhlášení

Při přihlášení uživatele

Spustit skript

Umožňuje spustit vybraný skript při přihlášení uživatele. Skriptu je možné předat číselný
parametr (přístupný pomocí funkce RScr.GetCurrentScriptDataEx).

Provést akci

Umožňuje vykonat vybranou akci při přihlášení uživatele.
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Při odhlášení uživatele

Spustit skript 

Umožňuje spustit vybraný skript při odhlášení uživatele. Skriptu je možné předat číselný
parametr (přístupný pomocí funkce RScr.GetCurrentScriptDataEx).

Provést akci

Umožňuje vykonat vybranou akci při odhlášení uživatele.
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8.18  Správce struktury projektu

Správce  struktury  projektu  je  nástroj,  který  umožňuje  definovat  dispečinky  a  počítače  a
k jednotlivým počítačům připojovat  objekty  různého typu  (stanice,  grafy,  tabulkové  sestavy
atd.). Pouze připojené objekty  jsou k dispozici v rámci daného  počítače.  Nástroj  slouží  také
k nastavení parametrů pro jednotlivé počítače (Okno po spuštění, Omezení, Aktualizace atd.).

Dialogové  okno  Správce  struktury  proj ektu  sestává  ze  čtyř  základních  částí  podrobně
popsaných  v kapitole  Správci.  Panel  nástrojů  obsahuje  kromě  společných  příkazů  panelu
nástrojů ještě příkazy, které umožňují vytvořit Nový obj ekt  (dispečink, počítač, komunikační
kanál, tiskárnu,  modem,  skupinu  síťových  propojení  a  síťové  propojení  v závislosti  na  uzlu
označeném ve stromu), Připoj it obj ekty  k počítači (typ objektu je závislý na uzlu označeném
ve stromu) a Hromadně připoj it obj ekty , který připojí vybrané objekty (např. datové tabulky)
najednou k více počítačům.

Dispečink

Parametry počítače

Připojení a definice stanice

Parametry komunikačního kanálu

Připojení datové tabulky

Připojení  grafu,  tabulkové  sestavy,  uživatelské  sestavy,  receptury,  skriptu,  uživatelů  a
komunikačních driverů  je možné provést  příkazem z panelu nástrojů  (Připoj it  obj ekty  nebo
Hromadně  připoj it  obj ekty),  případně  příkazem  z lokálního  menu  na  odpovídající  složce.
Správce  struktury  proj ektu  neumožňuje  měnit  parametry  těchto  objektů  (pro  změnu
parametrů je třeba využít odpovídajícího správce).

Definice tiskárny pro online tisk alarmů/událostí

Definice modemu

Síťová propojení a jejich skupiny

8.18.1  Dispečink

Dispečink je samostatný celek reprezentující oddělenou lokalitu, v níž je umístěn jeden nebo
více  počítačů  určených  pro  provoz  vizualizačního  projektu  v runtime  režimu.  Obsahuje
parametry společné vlastnosti objektů. V rámci dispečinku se definují počítače.
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8.18.2  Parametry počítače

Počítač  je objekt, který  svým nastavením, podřízenými objekty  a způsobem jejich připojení
definuje chování vizualizace spuštěné na specifickém počítači. Z důvodu snadnější orientace
v projektu  je  výhodné  počítače  seskupené  na  jednom pracovišti  definovat  v rámci  jednoho
dispečinku.

Základní

Redundance

Zobrazení

Obrazovka

Alarmy/události

Oznamování

Přihlášení/odhlášení

Omezení

E-mail

SMS

Maatrix

Postmort

Aktualizace

Web

Ostatní

8.18.2.1  Základní

Společné vlastnosti objektů

Identifikace v síti

Adresa

Definuje  IP adresu  nebo  název  počítače  v rámci  počítačové  sítě.  Pokud  je  to  možné,
doporučujeme používat pevně přidělené IP adresy.
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Konfigurace sestavy

Nepovinný popis hardwarové sestavy počítače.

Jazyk

Jazyk programu 

Definuje jazyk programu po startu vizualizace na daném počítači (jazyk runtime modulu).

Jazyk proj ektu

Definuje jazyk projektu po startu vizualizace na daném počítači.

8.18.2.2  Redundance

Na  této  záložce  je  možné  zapnout  a  nakonfigurovat  funkci  redundance  datových  serverů
SCADA/HMI  systému  Reliance  (Reliance  Control  Server,  Reliance  Server).  Smyslem
redundance  je  vytvoření  horké  zálohy  pro  nejdůležitější  počítače  v  projektu.  Na  nich  je
zpravidla spuštěn datový server, který zajišťuje komunikaci se stanicemi (PLC apod.), ukládá
historická data a alarmy/události do databází, poskytuje data klientům, případně plní  další
důležité funkce. Pro každý důležitý počítač v projektu (dále označován jako primární server) je
možné  přidat  sekundární  server.  Na  obou  počítačích  musí  být  spuštěn  datový  server  se
stejnou verzí projektu. Každý ze serverů má svoji kopii databází, do kterých ukládá historická
data a alarmy/události.

Pouze server, který  má  aktivní  roli  (je  aktivní),  zajišťuje  následující  funkce:  komunikace  se
stanicemi,  získávání  historických  dat,  generování  alarmů/událostí,  odesílání  informací  o
alarmech/událostech e-mailem a/nebo SMS zprávou.

Za  normálních  okolností  (tj.  pokud  oba  servery  běží  a  je  mezi  nimi  navázáno  spojení)  má
aktivní  roli  primární  server.  Sekundární  server  má  roli  zálohy  –  nekomunikuje  přímo  se
stanicemi, veškerá data (aktuální i historická) a alarmy/události získává od primárního serveru
(vůči primárnímu serveru se chová jako  klient).  V  důsledku  toho  jsou  časové  značky  dat  a
alarmů/událostí na obou serverech shodné.

V případě výpadku primárního serveru automaticky  převezme aktivní roli sekundární server.
Začne tedy komunikovat přímo se stanicemi, generovat  alarmy/události a získávat  historická
data. Jakmile se obnoví spojení s primárním serverem, přejde sekundární server opět do role
zálohy a mezi servery začne probíhat  synchronizace. Po dokončení synchronizace aktuálních
dat  a  alarmů/událostí  převezme  aktivní  roli  opět  primární  server.  Potom  proběhne
synchronizace historických dat (datových tabulek). 
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Synchronizací se rozumí výměna dat  mezi servery  takovým způsobem, aby  došlo k doplnění
chybějících  dat  do  databází  a  oba  servery  měly  k  dispozici  nejnovější  data.  Totéž  se  týká
alarmů/událostí. Konkrétně při obnovení činnosti primárního serveru po předchozím výpadku
dojde  k  doplnění  chybějících  dat  a  alarmů/událostí  v  databázích  primárního  serveru.
Synchronizace se provádí automaticky pokaždé po navázání spojení mezi servery (mohlo dojít
např. k výpadku spojení mezi servery nebo k restartu projektu v primárním nebo sekundárním
serveru z důvodu údržby, nemuselo se tedy jednat o havarijní stav).

Synchronizace historických dat probíhá postupně pro jednotlivé datové tabulky. Získávání dat
(nejčastěji vzorkováním aktuálních dat) pro datovou tabulku se povolí až  v  okamžiku, kdy  se
dokončí  synchronizace  této  datové  tabulky.  Získávání  dat  pro  datovou  tabulku  tedy  není
blokováno čekáním na dokončení synchronizace všech datových tabulek.

Sekundární server

Určuje, zda má tento počítač sloužit  jako sekundární server pro zvolený  primární server
(viz  níže),  a  umožňuje  zapnout/vypnout  redundanci  datových  serverů.  Pro  spuštění
projektu na tomto počítači je nutné použít Reliance Control Server nebo Reliance Server.
Na příslušném fyzickém počítači  musí  být  k  dispozici  licenční  klíč  se  stejným počtem
bodů a licencemi (např. na komunikační drivery) jako na primárním serveru.

Po  zapnutí  a  uložení  volby  Sekundární  server  se  ve  stromu  objektů  skryjí  podřízené
složky tohoto počítače. Důvodem je to, že seznam a parametry všech připojených objektů
(stanic, datových tabulek atd.)  se přebírají  z  primárního serveru. Tím je zaručena jejich
shodnost. 

Skryjí se rovněž záložky a ovládací prvky parametrů sekundárního serveru, které se budou
přebírat z primárního serveru. Viz volba Přebírat parametry primárního serveru níže.

Primární server

Určuje počítač z projektu, který bude sloužit  jako primární server. Pro spuštění projektu
na  tomto  počítači  je  nutné  použít  Reliance  Control  Server  nebo  Reliance  Server.  V
projektu  může  existovat  libovolný  počet  dvojic  počítačů  primární  server  –  sekundární
server.

Pro  vzájemnou  komunikaci  mezi  primárním  a  sekundárním  serverem  není  nutné
definovat žádné síťové propojení. To se vytvoří automaticky při spuštění projektu. Pokud
by v projektu bylo takové síťové propojení definováno, bude se ignorovat.

Jiná adresa primárního serveru

Umožňuje pro připojení použít j inou adresu, než která je definována parametrem Adresa
u počítače zvoleného jako primární server. Tato možnost  se využívá např. tehdy, pokud
má server různou adresu pro přístup z vnitřní a z vnější sítě.
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Přebírat parametry primárního serveru

Určuje,  zda  má  sekundární  server přebírat  parametry  primárního  serveru  a  umožňuje
vybrat skupiny parametrů, které se budou přebírat. Po uložení této volby se skryjí záložky
a ovládací prvky parametrů sekundárního serveru, které se budou přebírat  z  primárního
serveru. Tím je zaručena jejich shodnost. Doporučuje  se  přebírat  co  nejvíce  parametrů
primárního serveru, pokud není důvod nastavit je pro sekundární server jinak.

Spustit skript při

Navázání spoj ení mezi servery

Určuje skript, který  má být  spuštěn při  navázání  spojení  mezi  datovými  servery.  Tento
skript bude spuštěn v obou datových serverech.

Přerušení spoj ení mezi servery

Určuje skript, který  má být  spuštěn při přerušení spojení mezi datovými  servery.  Tento
skript bude spuštěn v obou datových serverech.

Změně role serveru (aktivní/ záloha)

Určuje skript, který má být spuštěn při změně role serveru (aktivní/záloha). Tento skript
bude spuštěn v obou datových serverech. Je možné ho využít např. pro uložení informace
o  momentální  roli  serveru  do  nějaké  proměnné  ve  stanici  System  (v  j iné  stanici  být
nemůže).  Tuto  informaci  je  možné  ve  skriptu  získat  voláním  metody  RSys.
IsActiveServer. Ve skriptu je také možné zjistit, zda je skript spuštěn v primárním
serveru (metodou RSys.IsPrimaryServer), nebo v sekundárním serveru (metodou
RSys.IsSecondaryServer).

Přechod do aktivní role

Následující  parametry  ovlivňují  rychlost  přechodu  serveru  do  aktivní  role  (po  spuštění
projektu, výpadku primárního serveru apod.):

Timeout navázání spoj ení

Používá se v primárním i sekundárním serveru. Definuje časový limit pro navázání spojení
mezi datovými servery (po spuštění projektu nebo přerušení spojení). Pokud nedojde k
navázání spojení v tomto časovém limitu, server převezme aktivní roli. Hypoteticky, pokud
by  oba  datové  servery  byly  spuštěné,  ale  spojení  mezi  nimi  bylo  blokováno  (např.
firewallem), převzaly by aktivní roli oba servery. Takový stav je samozřejmě nežádoucí. Pro
správnou funkci je nezbytné, aby spojení mezi servery bylo stále k dispozici.
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Timeout synchronizace alarmů/ událostí

Používá se pouze v primárním serveru. Definuje časový  limit  pro synchronizaci alarmů/
událostí (po navázání spojení mezi servery). Pokud se nedokončí synchronizace alarmů/
událostí v tomto časovém limitu, primární server převezme aktivní roli.

Timeout synchronizace datových tabulek

Používá se pouze v primárním serveru. Definuje časový  limit  pro synchronizaci datových
tabulek (po  navázání  spojení  mezi  servery).  Pokud  se  nedokončí  synchronizace  všech
datových tabulek v tomto časovém limitu, primární server povolí získávání dat (nejčastěji
vzorkováním aktuálních dat) pro zbývající datové tabulky.

Timeout odpovědi primárního serveru

Používá se pouze v sekundárním serveru. Definuje časový limit, ve kterém musí primární
server začít odpovídat (od okamžiku, kdy sekundární server vyhodnotil, že primární server
neodpovídá).  Jde  o  situaci,  kdy  spojení  mezi  servery  je  stále  navázáno  (nebylo
přerušeno). Příčinou tohoto stavu je s největší pravděpodobností to, že primární server je
zaneprázdněn jinou činností (možná i zpracováním požadavku od sekundárního serveru).
I když neodpovídá, pravděpodobně stále plní funkce, které v něm běží na pozadí, např.
komunikace se stanicemi (PLC  apod.)  a  ukládání  historických  dat  do  databází.  Pokud
primární server nezačne odpovídat v tomto časovém limitu, sekundární server převezme
aktivní roli. Pokud později začne odpovídat, převezme aktivní roli opět  primární server a
provede se synchronizace.

Max. počet přerušení spoj ení mezi servery během synchronizace

Používá  se  pouze  v  primárním  serveru.  Pokud  během  synchronizace  dojde  ke  ztrátě
spojení se sekundárním serverem (více než x-krát, kde x  je hodnota tohoto parametru),
primární server převezme aktivní roli, i když synchronizace nebyla dokončena.

Ostatní

Servery používaj í stej nou tabulku alarmů/ událostí

Určuje, zda datové servery používají stejnou tabulku alarmů/událostí. Pokud je tato volba
zapnutá, ukládá alarmy/události do tabulky pouze aktivní server. Datové servery v tomto
případě  nemusejí  synchronizovat  historické  alarmy/události.  Stejnou  tabulku  alarmů/
událostí lze použít pouze v případě, že typ databáze alarmů/událostí je SQL.
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8.18.2.3  Zobrazení

Okna

Okno po spuštění 

Definuje okno projektu, které má být zobrazeno ihned po startu vizualizace. Vlastnost je
po vytvoření počítače automaticky nastavena na první okno projektu.

Ukládat polohu a rozměry oken

Aktivuje  funkci  ukládání  pozice  a  rozměru  vizualizačních  oken  v  rámci  hlavního  okna
runtime modulu. Pozice a rozměry jsou společné pro všechny uživatele daného počítače.
Hodnoty  jsou  ukládány  do souboru  v adresáři  <Project>\Settings\Desktop.
Soubor je pojmenován podle konvence PC_N.ini, kde N je ID počítače podle projektu v
dekadickém formátu (např. PC_1.ini).

Nepoužívaná okna

Definuje seznam oken projektu, která na daném počítači nemají být dostupná.

Zobrazovat startovací protokol

Určuje, zda má být  při startu a ukončování projektu v runtime modulu zobrazeno okno
Systémové informace s výpisem právě prováděných operací.

Zobrazovat panel nástroj ů

Umožňuje zobrazit/skrýt panel nástrojů runtime modulu.

Zobrazovat hlavní nabídku

Umožňuje zobrazit/skrýt hlavní menu (hlavní nabídky) runtime modulu.

Zobrazovat titulkový pruh

Umožňuje zobrazit/skrýt titulkový pruh runtime modulu.

Zobrazit okraj e okna

Umožňuje zobrazit/skrýt okraje hlavního okna runtime modulu.

Zobrazit virtuální klávesnici při editaci

Povoluje použití virtuální klávesnice na daném počítači.
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Velikost klávesnice

Definuje velikost virtuální klávesnice.

Zobrazit automaticky

Aktivuje automatické zobrazení virtuální klávesnice v situacích, kdy je v runtime modulu
vyžadován vstup z klávesnice (např. pro zadání uživatelského jména a hesla).

Umístit automaticky

Aktivuje  automatické  umístění  virtuální  klávesnice  pod  dialogovým  oknem,  které
vyžaduje vstup z klávesnice.

8.18.2.4  Obrazovka

Grafické rozlišení

Bude doplněno.

Poloha a rozměry hlavního okna

Bude doplněno.

Vlastní poloha a rozměry

Bude doplněno.

Více monitorů

Bude doplněno.

Počet monitorů vedle sebe

Bude doplněno.

Počet monitorů nad sebou

Bude doplněno.

Vizualizační okna

Bude doplněno.

Alarmy/ události

Bude doplněno.
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Grafy

Bude doplněno.

Tabulkové sestavy

Bude doplněno.

Schéma uspořádání monitorů

Bude doplněno.

8.18.2.5  Alarmy/události

Databáze alarmů/událostí

Typ databáze

Bude doplněno.

Název tabulky

Bude doplněno.

Adresář

Definuje  adresář  pro  ukládání  souborů  databáze  alarmů/událostí.  Výchozí  hodnota
vlastnosti  je  $(HistoryAlarmsEvents)\,  což  je  tzv.  relativní  cesta,  která
představuje  adresář  <Project>\History\AlarmsEvents\.  Výhodou  použití
relativní cesty  je možnost  přesunu projektu na jiné místo na disku, aniž  by  bylo nutné
zadanou cestu upravit (cesta je relativní vzhledem k adresáři projektu).

SQL připoj ení

Bude doplněno.

Ukládat text alarmů/ událostí

Bude doplněno.

Jazyk proj ektu

Bude doplněno.
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Aktuální alarmy/události

Zobrazovat alarmy/ události v dolním panelu

Určuje,  zda  má  být  při  vzniku  alarmu/události,  který/která  vyžaduje  kvitaci,  zobrazen
panel  s informacemi  o  tomto  alarmu/události  v dolní  části  hlavního  okna  runtime
modulu.

Automaticky skrývat panel po kvitaci všech alarmů/ událostí

Určuje, zda má dojít ke skrytí dolního panelu po kvitaci všech alarmů/událostí, které to
vyžadují.

Zobrazovat název stanice

Určuje,  zda  se  má  v dolním  panelu  před  textem  alarmu/události  zobrazovat  i název
příslušné stanice.

Zobrazit aktuální alarmy/ události při vzniku alarmu/ události

Povoluje automatické zobrazení seznamu aktuálních alarmů/událostí při vzniku alarmu/
události.  K zobrazení  seznamu  aktuálních  alarmů/událostí  dojde  jen  tehdy,  pokud  je
aktivní  tato  volba  a  vzniklý  alarm/událost  má  zapnutou  vlastnost  Zobrazit  aktuální
alarmy/ události.  Neaktivní  volba  umožňuje  zamezit  zobrazení  seznamu  aktuálních
alarmů/událostí  na počítačích, kde to není žádoucí, např. na počítači pracovníka, který
není zodpovědný za řešení poruchových stavů.

Přehrávat zvuky alarmů/ událostí

Povoluje přehrávání všech zvuků, které souvisí s alarmy/událostmi. Jedná se o zvuky  při
vzniku a zániku alarmů/událostí a zvuk při aktivním alarmu/události.

Font textu alarmu/události

Bude doplněno.

8.18.2.6  Oznamování

Oznamování alarmů/událostí

Oznamovat E-mailem

Určuje, zda má runtime modul spuštěný na tomto počítači oznamovat alarmy/události E-
mailem.
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Oznamovat SMS zprávou

Určuje, zda má runtime modul spuštěný  na  tomto  počítači  oznamovat  alarmy/události
SMS zprávou.

Spustit skript

Bude doplněno.

Při vzniku

Určuje,  zda  má  runtime  modul  oznamovat  vznik  alarmu/události  odesláním  zadané
zprávy.

Při zániku

Určuje,  zda  má  runtime  modul  oznamovat  zánik  alarmu/události  odesláním  zadané
zprávy.

Při kvitaci

Určuje,  zda  má  runtime  modul  oznamovat  kvitaci  alarmu/události  odesláním  zadané
zprávy.

Pozn.:  Text  může  obsahovat  speciální  značky,  které  budou  za  běhu  projektu  nahrazeny
příslušnou hodnotou. Velikost písma ve značkách se nerozlišuje.

8.18.2.7  Přihlášení/odhlášení

Při přihlášení uživatele

Spustit skript

Umožňuje spustit vybraný skript při přihlášení uživatele. Skriptu je možné předat číselný
parametr (přístupný pomocí funkce RScr.GetCurrentScriptDataEx).

Provést akci

Umožňuje vykonat vybranou akci při přihlášení uživatele.

Přehrát zvuk

Umožňuje přehrát vybraný zvuk při přihlášení uživatele.
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Při odhlášení uživatele

Spustit skript 

Umožňuje spustit vybraný skript při odhlášení uživatele. Skriptu je možné předat číselný
parametr (přístupný pomocí funkce RScr.GetCurrentScriptDataEx).

Provést akci

Umožňuje vykonat vybranou akci při odhlášení uživatele.

Přehrát zvuk

Umožňuje přehrát vybraný zvuk při odhlášení uživatele.

Automaticky přihlásit uživatele

Aktivuje možnost automatického přihlášení vybraného uživatele.

Přihlášení pomocí HW čtečky kódu

Aktivuje možnost  přihlášení uživatele pomocí hardwarové čtečky  kódu (Alcor Proxy  Hex
RS 232) připojené přes zadaný COM port.

Přihlášení pomocí snímače otisků prstů

Aktivuje  možnost  přihlášení  uživatele  pomocí  snímače  otisků  prstů  (Identix  Biologon
Security System v. 2 – Fingerprint Reader).

8.18.2.8  Omezení

Omezení platná, pokud není přihlášen žádný uživatel

Pro každý počítač lze nastavit bezpečnostní omezení, která jsou aktivována v případě, kdy
není přihlášen žádný uživatel.

Zakázat nabídku 'Start'

Zakáže vyvolání menu Start systému Windows.

Skrýt hlavní panel

Skryje hlavní panel systému Windows.
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Skrýt ikony na ploše

Skryje všechny ikony na pracovní ploše systému Windows.

Zakázat minimalizaci hlavního okna

Zakáže minimalizaci hlavního okna runtime modulu.

Zakázat posun hlavního okna

Zakáže změnu polohy hlavního okna runtime modulu.

Zakázat změnu velikosti hlavního okna

Zakáže změnu velikosti hlavního okna runtime modulu.

Zakázat zavření hlavního okna

Zakáže zavření hlavního okna runtime modulu pomocí příkazu Zavřít v systémovém menu
a odpovídajícího tlačítka (ikony) v pravé části titulkového pruhu. Tato volba nemá vliv na
příkaz Soubor > Ukončit.

Zakázat tisk alarmů/ událostí, grafů, sestav...

Zakáže příkazy pro tisk alarmů/událostí, grafů a sestav v runtime modulu.

Zakázat změnu nastavení grafů

Zakáže  příkazy  pro  změnu,  načtení  a  uložení  nastavení  v  prohlížeči  grafů  v runtime
modulu.

Zakázat změnu nastavení tabulkových sestav

Zakáže příkazy  pro změnu, načtení a uložení nastavení v  prohlížeči tabulkových  sestav
v runtime modulu.

Zakázat Správce grafů

Zakáže příkaz pro zobrazení Správce grafů v runtime modulu.

Zakázat Správce tabulkových sestav

Zakáže příkaz pro zobrazení Správce tabulkových sestav v runtime modulu.

Zakázat Správce proj ektu

Zakáže příkaz pro zobrazení Správce proj ektu v runtime modulu.
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Zakázat zadávání hodnot proměnných ve Správci proj ektu

Bude doplněno.

Zakázat Přehrávač záznamů postmortu

Zakáže příkaz pro zobrazení Přehrávače záznamů postmortu v runtime modulu.

Ukončení projektu

Přístupová práva

Definuje výčet přístupových práv vyžadovaných pro ukončení běhu vizualizace na daném
počítači (stačí, když uživatel disponuje jedním právem z výčtu).

8.18.2.9  E-mail

Konfigurace odchozí elektronické pošty

Pro každý počítač lze nastavit parametry týkající se odchozí elektronické pošty ze SCADA/
HMI systému Reliance a SMTP serveru.

SMTP server (název nebo adresa)

Definuje název nebo IP adresu poštovního serveru pro odchozí poštu.

Číslo portu

Definuje port serveru pro odesílání poštovních zpráv.

Timeout připoj ení

Definuje časový limit pro navazování spojení s poštovním serverem (v milisekundách).

Adresa odesílatele

Definuje  e-mailovou  adresu  odesílatele  elektronické  pošty  ze  SCADA/HMI  systému
Reliance.

Jméno odesílatele

Definuje jméno odesílatele elektronické pošty ze SCADA/HMI systému Reliance.
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SMTP server vyžaduje ověření

Umožňuje nastavit parametry připojení, pokud SMTP server požaduje ověření.

Název účtu

Definuje název účtu pro ověření uživatele SMTP serveru.

Heslo

Definuje heslo k účtu pro ověření uživatele SMTP serveru.

8.18.2.10  SMS

Pro každý  počítač lze nastavit  parametry  týkající  se odesílání a přijímání SMS zpráv pomocí
GSM zařízení (modem) s využitím skriptů.

Spustit ovladač pro SMS

Určuje, zda má být spuštěn ovladač pro GSM zařízení po startu runtime modulu.

Parametry komunikace

Definuje  parametry  sériové  komunikace  s GSM zařízením pomocí  RS-232 –  COM  port
sériového rozhraní, Rychlost komunikace, Počet datových bitů a stop bitů, Parita.

PIN

Definuje PIN SIM karty.  Musí  být  zadán,  pokud  je  GSM zařízení  zabezpečeno  pomocí
PINu.

Kódování odesílaných zpráv

Definuje  kódování  odesílaných  zpráv,  které  má  vliv  na  znakovou  sadu  a  max.  délku
zprávy. Zprávy  mohou  být  odeslány  v  7bitovém  kódování  (max.  160 znaků  v  základní
znakové sadě) nebo 8bitovém kódování (max. 140 bajtů v rozšířené znakové sadě) nebo
16bitovém kódování (max. 70 znaků ve znakové sadě Unicode).

Pozn.: 8bitové kódování je určeno pro přenos dat  (Smart  Messaging). Není vhodné pro
přenos  textu.  Většina  mobilních  telefonů  nepodporuje  zobrazení  zpráv  v  8bitovém
kódování.

Posílat dlouhé zprávy

Definuje, zda při překročení max. délky textu má být odeslána dlouhá zpráva. V opačném
případě bude zpráva rozdělena do několika zpráv podle použitého kódování.
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Číslo servisního centra SMS

Definuje telefonní číslo servisního centra pro odesílání SMS  – je  dáno  poskytovatelem
GSM služeb. Číslo servisního centra je možné vybrat ze seznamu.

Spustit skript při přij etí zprávy

Umožňuje  spustit  vybraný  skript  při  přijetí  SMS  zprávy  komunikačním  driverem.
Informace o SMS zprávě jsou předány  do  skriptu  a  je  možné  je  získat  pomocí  funkce
RScr.GetCurrentScriptDataEx. 

Spustit skript při úspěšném odeslání zprávy

Umožňuje  spustit  vybraný  skript  při  úspěšném  odeslání  SMS  zprávy  komunikačním
driverem. Informace o SMS zprávě jsou předány do skriptu a je možné je získat  pomocí
funkce RScr.GetCurrentScriptDataEx. 

Spustit skript při chybě během odesílání zprávy

Umožňuje spustit vybraný skript  při chybě během odesílání SMS zprávy  komunikačním
driverem. Informace o SMS zprávě jsou předány do skriptu a je možné je získat  pomocí
funkce RScr.GetCurrentScriptDataEx. 

Zj išťovat kvalitu signálu

Umožňuje předávat informaci o kvalitě signálu GSM sítě do vybrané proměnné. Hodnota
0 znamená,  že  signál  není  k  dispozici.  Hodnoty  1  až  100  znamenají,  že  signál  je  k
dispozici (1 znamená nejslabší signál, 100 znamená nejsilnější signál).

8.18.2.11  Maatrix

Maatrix je služba urgentní komunikace určená pro rychlé informování uživatelů o nečekaných
i čekaných událostech. SCADA  systém Reliance  umožňuje iniciovat  službu  Maatrix  (spustit
komunikační proces) např. při vzniku alarmu/události (incidentu).

Připojit ke službě Maatrix

Určuje, zda se má počítač při startu projektu spojit se službou Maatrix.

ID služby

Jedinečný identifikátor služby Maatrix. Službu je možné vytvořit  a spravovat  na webové
stránce https://maatrix.eu/cs/.

https://maatrix.eu/cs/
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Heslo

Heslo služby Maatrix.

Spustit skript při dokončení služby

Určuje skript, který má být spuštěn při dokončení běhu služby (komunikačního procesu)
na serveru Maatrix.

8.18.2.12  Postmort

Postmort  je  unikátní  funkce  pro  záznam  a  přehrávání  průběhu  sledovaného  procesu.
Postmort  je  možné  zjednodušeně  přirovnat  k funkci  videorekordéru.  V  případě  potřeby  je
možné  spustit  přehrávání  záznamů  od  zvoleného  času  v minulosti.  Přehrávání  probíhá
plynule, zvolenou rychlostí (skutečnou nebo vyšší) a lze jej  v libovolném okamžiku pozastavit.
Následně je možné záznamy krokovat, případně znovu spustit přehrávání stejnou nebo jinou
rychlostí.  Například  při  havárii  nebo  výpadku  technologie  lze  zpětně  přehrávat  průběh
sledovaného  procesu  před  vlastním výpadkem a  analyzovat  tak příčiny  vzniklého  stavu.  V
kritickém okamžiku je pak možné plynulé přehrávání pozastavit a proces krokovat až do místa,
kdy došlo k havárii.

V  průběhu  přehrávání  záznamů  je  pozastavena  většina  funkcí  runtime  modulu,  např.
získávání  aktuálních  dat  stanic  z komunikačních  driverů  a  datových  serverů,  ukládání
historických  dat  do  datových  tabulek,  provádění  skriptů  a  zpracování  receptur.  Vzhledem
k tomu,  že  nejsou  k dispozici  aktuální  data  stanic  (jsou  nahrazena  přehrávanými  daty),
neprovádí  se  ani  ukládání  průběhu  sledovaného  procesu.  Na  jednom  počítači  tedy  nelze
současně  provádět  ukládání  a  přehrávání  záznamů.  Proto  bývá  v rámci  aplikace  obvykle
vyčleněn samostatný počítač, který neukládá záznamy, ale pouze přehrává záznamy pořízené
jiným počítačem.

Pokud  je  zapnuto  ukládání  záznamů,  jsou  po  spuštění  projektu  a  následně  každou  celou
minutu  uložena  kompletní  data  všech  stanic.  Mezi  těmito  okamžiky  jsou  ukládány  pouze
změny  v datech,  čímž  je  dosaženo  maximální  efektivity  při  ukládání.  Detekce  změn  je
založena na porovnání nejnovějších dat získaných runtime modulem (např. z komunikačního
driveru) s předchozími daty. Tím je zajištěno, že jsou detekovány všechny změny, bez ohledu
na jejich rychlost (frekvenci).

Zaznamenávat postmort

Aktivuje ukládání záznamů pro daný počítač.
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Max. délka záznamu (počet dní)

Určuje maximální stáří záznamů. Záznamy starší než zadaná hodnota budou odstraněny.

Interval záznamu kompletních dat (min)

Určuje, jak často se mají  zaznamenat  kompletní data , tzn. aktuální data všech  stanic.
Okamžik,  ve  kterém  jsou  zaznamenána  kompletní  data,  je  možné  následně  vybrat  v
Přehrávači  záznamů postmortu  (v  runtime modulu)  jako  počáteční  čas  pro  přehrávání
záznamů. Mezi těmito okamžiky jsou zaznamenávány pouze změny v datech.

Adresář

Definuje  adresář  pro  ukládání  a  načítání  záznamů.  Výchozí  hodnota  vlastnosti  je
$(HistoryPostmort)\,  což  je  tzv.  relativní  cesta,  která  představuje  adresář
<Project>\History\Postmort\.  Výhodou  použití  relativní  cesty  je  možnost
přesunu projektu na jiné místo na disku, aniž by bylo nutné zadanou cestu upravit (cesta
je relativní vzhledem k adresáři projektu).

8.18.2.13  Aktualizace

Pro  každý  počítač  lze  nastavit  parametry  automatické  aktualizace  projektu.  Tato  funkce  je
využívána  především při  větším počtu  počítačů  a  z toho  vyplývající  komplikovanější  správě
vizualizačních  systémů  při  změnách  v projektu.  SCADA/HMI  systém  Reliance  umožňuje
automatickou aktualizaci projektu ze zadaného adresáře (může být pouze v rámci počítačové
sítě). Aktualizovány jsou pouze změněné soubory projektu.

Automaticky aktualizovat projekt

Určuje, zda má být projekt na tomto počítači před spuštěním aktualizován. Před prvním
spuštěním  je  nutné  projekt  na  tento  počítač  zkopírovat.  Dále  již  bude  aktualizován
automaticky  při  každém  spuštění.  Automatická  aktualizace  se  však  neprovádí  při
spuštění  projektu  z  vývojového  prostředí  Reliance  Design,  aby  nedošlo  k  přepsání
případných změn.

Umístění zdrojového projektu

Definuje umístění zdrojového  projektu  pro  aktualizaci.  Umístění  je  možné  určit  těmito
způsoby:
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Zdroj ový počítač (webový server)

Definuje umístění zdrojového projektu na webovém serveru počítače (v  rámci projektu).
Aktualizace projektu bude provedena buď protokolem HTTP, nebo HTTPS. Na zdrojovém
počítači musí být spuštěn webový server.

Zdroj ový počítač + název sdíleného adresáře

Definuje umístění zdrojového projektu jako kombinaci názvu počítače (v rámci projektu) a
sdíleného adresáře na daném počítači. Je nutné, aby  u zvoleného počítače byla zadána
adresa (IP adresa nebo název počítače v síti).

Úplná cesta ke sdílenému adresáři

Definuje úplnou cestu ke sdílenému adresáři, který obsahuje zdrojový projekt.

Adresáře, které se mají aktualizovat

Definuje adresáře projektu, které budou při spuštění projektu aktualizovány. Ve většině
případů je možné použít výchozí nastavení. Zvláštní pozornost vyžaduje nastavení pouze
některých adresářů v seznamu. 

Ve  výchozím  stavu  není  do  aktualizace  zahrnut  adresář
<Project>\Settings\Recipes\.  Předpokládá  se,  že  receptury  se  ukládají
lokálně na počítači, na kterém je uživatelé  za  provozu  vytvářejí  (což  nemusí  být  právě
zdrojový  počítač,  ze  kterého  se  stahuje  aktuální  verze  projektu),  nebo  jsou  uloženy
centrálně  např.  na  souborovém  serveru.  Umístění  souborů  receptury  lze  nastavit
u receptury připojené k počítači. 

Ve výchozím stavu dále není do aktualizace zahrnut  adresář Settings\Profiles\,
do  kterého  se  ukládají  nejrůznější  uživatelská  nastavení  (uživatelské  profily).
Předpokládá se,  že  uživatelé  si  změní  nastavení  grafů,  tabulkových  sestav,  prohlížečů
alarmů atd., a toto nastavení bude uloženo lokálně na příslušném počítači. Proto nesmí
být  přepsáno  nastavením  ze  zdrojového  počítače.  Je  však  žádoucí  aktualizovat  tzv.
výchozí  nastavení  (např.  výchozí  nastavení  grafů),  které  zpravidla  dodává  systémový
integrátor  (autor  vizualizačního  projektu).  Proto  je  do  aktualizace  zahrnut  adresář
Settings\Profiles\Default\. Aktualizací  tohoto  adresáře  se  nepřepíší  vlastní
nastavení  jednotlivých  uživatelů.  Druhou  možností  je  ukládat  uživatelské  profily
centrálně,  např.  na  souborovém  serveru.  V takovém  případě  nebude  do  aktualizace
zahrnut  ani  adresář  Settings\Profiles\Default\.  Cestu  k uživatelským
profilům lze  nastavit  na  záložce  Ostatní.  Výhodou  je,  že  uživatel  má  k dispozici  svoje
vlastní nastavení při práci na libovolném počítači.
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8.18.2.14  Web

Spustit webový server a webovou službu

Spustí  po  startu  projektu  v Reliance  Serveru  nebo  Reliance  Control  Serveru  webový
server a webovou službu pro obsluhu tenkých klientů.

HTTP

Určuje,  zda  na  zadaném  TCP  portu  má  být  otevřeno  nezabezpečené  spojení  (HTTP).
Standardní číslo portu protokolu HTTP je 80, přednastavená hodnota 40000 slouží pro
případ konfliktu portů s jiným webovým serverem. 

Číslo portu

Určuje  číslo  TCP portu,  na  kterém je  webový  server spuštěn.  Tencí  klienti  a  klientské
aplikace třetích stran komunikují s datovými servery pomocí tohoto portu. Je třeba zajistit,
aby byl přístup na port povolený ve firewallu. Pokud na počítači neběží (ani se neplánuje
nainstalovat) j iný webový server, je možné hodnotu portu změnit na standardní hodnotu
80 (přednastavený  parametr 40000 slouží pro případ konfliktu portů s jiným webovým
serverem).

HTTPS

Určuje, zda na zadaném TCP portu má být  otevřeno zabezpečené spojení (HTTPS). Je-li
aktivován tento parametr, bude při otevření webové stránky upřednostněno zabezpečené
spojení (HTTPS) před nezabezpečeným (HTTP). Standardní číslo portu protokolu HTTPS je
443, přednastavená hodnota 40363 slouží pro případ konfliktu portů s jiným webovým
serverem. 

Verze SSL

Verze protokolu SSL, který  poskytuje zabezpečení komunikace šifrováním a autentizaci
komunikujících  stran.  Následovníkem  SSL  je  protokol  Transport  Layer  Security  (TLS).
Použití verze SSL 2.0 není doporučováno.

Certifikát

Umožňuje vložit certifikát.

Klíč

Umožňuje vložit klíč k certifikátu.
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Kořenový certifikát (CA)

Umožňuje vložit kořenový certifikát (certifikační autoritu).

Heslo

Heslo k certifikátu.

Další informace o SSL certifikátech je možné nalézt v příručce Datové servery.

8.18.2.15  Ostatní

Uživatelské profily

Adresář

Definuje  adresář,  kam  se  mají  ukládat  uživatelské  profily.  Uživatelský  profil  je  sada
osobních nastavení určitého  uživatele  (nastavení  grafů,  tabulkových  sestav,  prohlížečů
alarmů  atd.).  Výchozí  hodnota  vlastnosti  je  $(SettingsProfiles)\,  což  je  tzv.
relativní  cesta,  která  představuje  adresář  <Project>\Settings\Profiles\.
Výhodou použití relativní cesty je možnost přesunu projektu na jiné místo na disku, aniž
by  bylo nutné zadanou  cestu  upravit  (cesta  je  relativní  vzhledem k adresáři  projektu).
Pokud  je  projekt  provozován  v runtime  modulech  na  více  počítačích  (síťová  aplikace),
může být  výhodné ukládat  uživatelské profily  centrálně,  např.  na  souborovém serveru.
Výhodou je, že  uživatel  má  k dispozici  svoje  vlastní  nastavení  při  práci  na  libovolném
počítači.

Záznamy k oknům

Adresář

Definuje adresář pro ukládání záznamů k oknům projektu. Výchozí hodnota vlastnosti je
$(HistoryWindowRecords)\, což je tzv. relativní cesta, která představuje adresář
<Project>\History\WindowRecords\.

Exportovat projekt do SQL databáze

SQL připoj ení

Bude doplněno.
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Logování

Logovat informace do souboru

Určuje, zda se mají na počítači zapisovat logovací záznamy do souboru.

Odesílat informace do Syslog serverů

Definuje výčet syslog serverů pro odesílání logovacích záznamů.

Active Directory

Synchronizovat vlastnosti uživatelů

Definuje výčet serverů Active Directory, se kterými má probíhat  synchronizace vlastností
uživatelů.

8.18.3  Připojení stanice

Ke každému počítači mohou být připojeny stanice nadefinované ve Správci stanic. Parametry
připojení stanic k danému počítači se konfigurují na následujících záložkách. Stanice System
je připojena k počítači vždy a není zobrazena ve Správci struktury proj ektu.

Základní

Společné vlastnosti objektů
Název a Alias stanice je možné měnit ve Správci stanic.

Povolit

Určuje,  zda  má  být  stanice  za  běhu  projektu  přístupná.  Pokud  je  tento  parametr
neaktivní,  vizualizace  se  v runtime  režimu  bude  chovat,  jako  by  stanice  nebyla
připojena (tzn. jako by  vůbec nebyla ve složce Stanice). Runtime  modul  bude  tuto
stanici  i její  podřízené  objekty  (proměnné,  komunikační  zóny  a  alarmy/události)
ignorovat  a  nebude  ji  načítat  při  startu  projektu.  Vypnutí  parametru  umožňuje
dočasně odpojit  stanici, např.  z důvodu  ladění.  Výhoda  oproti  odstranění  ze  složky
Stanice spočívá v tom, že hodnota všech ostatních parametrů zůstává zachována.
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Online

Určuje, zda má komunikační driver se stanicí komunikovat (navázat spojení, číst data,
zapisovat data atd.). V opačném případě je stanice v režimu offline a její  proměnné
mají  dobrou  kvalitu.  Pokud  je  v  tomto  stavu  proveden  z  vizualizace  zápis  do
proměnné této stanice, povel se nepředává do komunikačního driveru. Nová hodnota
se zapíše přímo do obrazu paměti stanice v runtime modulu. 

Při  spuštění  projektu  komunikační  driver nenačítá  informace  o  stanicích  v  režimu
offline ani jejich proměnných a komunikačních zónách. Pokud jsou všechny  stanice
určitého typu offline, příslušný komunikační driver se vůbec nespustí.

Volba aktivního kanálu

Funkce  ještě  není  implementována.  Definuje  způsob  volby  aktivního  kanálu  pro
připojení stanice k počítači. Volba  může  být  Automatická  nebo  Řízená  proměnnou
(Index).

Index

Funkce ještě není implementována. Definuje proměnnou, která obsahuje, resp. určuje
index aktivního kanálu při automatické volbě, resp. při volbě řízené proměnnou.

Status

Funkce  ještě  není  implementována.  Definuje  proměnnou,  která  nese  informace
o stavu spojení se stanicí.

Seznam komunikačních kanálů

Seznam,  který  umožňuje  určit  pořadí  komunikačních  kanálů  a  tím  jejich  prioritu.
Priorita by měla být v budoucnu zohledněna při automatické volbě aktivního kanálu.
Protože  parametr  Volba  aktivního  kanálu  na  úrovni  runtime  modulu  zatím  není
implementována,  vždy  je  použit  pouze  kanál  s nejvyšší  prioritou.  Použití  záložního
komunikačního  kanálu  (dalšího  kanálu  v seznamu  řazeném  podle  priority)  je
podporováno na úrovni některých driverů (např. driver Teco).



445Správce struktury projektu

Reliance 4 – Vývojové prostředí

MEM soubor

Data mezi runtime moduly  jsou  většinou  předávána  prostřednictvím síťového  propojení.
Alternativním způsobem přenosu aktuálních dat  je využití  tzv. MEM souborů, do kterých
runtime modul na zdrojovém počítači  ukládá  binární  obraz  dat  paměti  stanice.  Z  MEM
souborů  mohou  být  data  vyčítána  jinými  runtime  moduly  nebo  externími  systémy  na
klientských  počítačích  (přenos  dat  k tenkým  klientům  pomocí  MEM  souborů  již  není
podporován). Tento způsob přenosu dat neumožňuje přenos alarmů/událostí ani ovládání
(povelování) z klientského počítače.

Ukládat data do MEM souboru

Aktivuje pravidelné ukládání aktuálních dat stanice do MEM souboru.

Název souboru

Definuje cestu a název MEM souboru.

Interval ukládání

Definuje interval aktualizace dat v MEM souboru.

Offset v souboru

Definuje offset (počet bajtů) od počátku 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.  Pokud  by  u dvou  stanic  byl  nastaven  stejný  offset,
docházelo by ke vzájemnému přepisování dat.

8.18.4  Parametry komunikačního kanálu

Komunikační kanál je objekt, který umožňuje definovat parametry spojení se stanicí. Pokud je
pro  určitou  stanici  definováno  více  komunikačních  kanálů,  runtime  modul  používá  pouze
kanál  s nejvyšší  prioritou  (přepínání  mezi  kanály  za  běhu  projektu  zatím  není  v runtime
modulech  implementováno).  Pro  každou  stanici  připojenou  k počítači  je  automaticky
vygenerován  jeden  komunikační  kanál.  Nový  kanál  je  v případě  potřeby  možné  vytvořit
z panelu nástrojů příkazem Nový  obj ekt nebo příkazem Nový  komunikační  kanál  z lokálního
menu stromové struktury.

Společné vlastnosti objektů
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Přenos dat

Určuje způsob přenosu dat ze stanice do runtime modulu (případně i opačným směrem).
Přenos dat může být Přímý, Nepřímý nebo založený na MEM souborech.

Přímý

Nepřímý

MEM soubor

8.18.4.1  Parametry přímého přenosu dat

Přímý  přenos  dat  je  základním  způsobem  přenosu  dat.  Runtime  modul  v tomto  případě
získává data  stanice  přímo  od  příslušného  komunikačního  driveru.  Při  povelu  z vizualizace
(zápisu  do  proměnné)  se  povel  předá  přímo  komunikačnímu  driveru.  Driver  je  nejčastěji
spuštěn na stejném počítači. Pro virtuální stanice a stanici System žádný komunikační driver
neexistuje  (data  jsou  přímo  v paměti  runtime  modulu).  Stanice  System  je  automaticky
připojena ke každému počítači, ale ve  Správci  struktury  proj ektu  se  připojení  nezobrazuje.
Přenos dat u stanice System je vždy přímý.

Základní

Typ komunikačního kanálu

Parametry komunikačního kanálu jsou závislé na typu kanálu. Některé typy  kanálu jsou
přístupné jen pro stanice určitého typu.

Sériový (COM port)

Komunikace se stanicí bude probíhat po sériovém portu.

Adresa

Umožňuje na úrovni tohoto kanálu předefinovat (nahradit) adresu stanice zadanou ve
 Správci stanic. Pokud nepotřebujete zadat jinou hodnotu, nezapínejte tuto volbu.

COM port

Definuje číslo sériového portu použitého pro připojení stanice.

Parita

Definuje paritu použitou pro komunikaci (kontrola chyb komunikace).
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Interval testu komunikace

Definuje interval testu spojení se stanicí na neaktivním komunikačním kanálu. Tuto
hodnotu  používají  některé  komunikační  drivery  (např.  driver Teco)  při  použití  více
komunikačních kanálů.

Timeout komunikace

Definuje timeout  komunikace, tzn.  časovou  prodlevu  mezi  dotazem a  odpovědí  při
komunikaci.  Neodpoví-li  stanice  na  dotaz  vyslaný  komunikačním  driverem  ve
stanoveném čase,  je  komunikace  vyhodnocena  jako  chybná  a  dotaz  na  stanici  je
opakován.

Rychlost komunikace

Umožňuje zvolit rychlost komunikace se stanicí.

Síťový (Ethernet)

Komunikace se stanicí bude probíhat po síti ethernet.

Adresa

Umožňuje na úrovni tohoto kanálu předefinovat (nahradit) adresu stanice zadanou ve
 Správci stanic. Pokud nepotřebujete zadat jinou hodnotu, nezapínejte tuto volbu.

IP adresa/ URL

Umožňuje na úrovni tohoto kanálu předefinovat (nahradit) IP adresu stanice zadanou
ve Správci stanic. Pokud nepotřebujete zadat jinou hodnotu, nezapínejte tuto volbu.
Adresu je možné na tomto místě zadat i formou URL (to je výhodné, pokud je např. IP
adresa přidělována dynamicky).

TCP/ UDP port

Definuje číslo TCP nebo UDP portu stanice.

Interval testu komunikace

Definuje interval testu spojení se stanicí na neaktivním komunikačním kanálu. Tuto
hodnotu  používají  některé  komunikační  drivery  (např.  driver Teco)  při  použití  více
komunikačních kanálů.
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Timeout komunikace

Definuje timeout  komunikace, tzn.  časovou  prodlevu  mezi  dotazem a  odpovědí  při
komunikaci.  Neodpoví-li  stanice  na  dotaz  vyslaný  komunikačním  driverem  ve
stanoveném čase,  je  komunikace  vyhodnocena  jako  chybná  a  dotaz  na  stanici  je
opakován.

Komunikační protokol

Určuje, který z protokolů TCP a UDP má být použit pro komunikaci se stanicí. Některé
typy stanic podporují pouze jeden z uvedených protokolů (např. stanice Teco pouze
UDP). V tom případě je tento parametr nepřístupný.

Přijímat spojení pouze v režimu server

Pokud  je  tato  volba  aktivní,  komunikační  driver  se  vůči  stanici  chová  jako  server.
Nezkouší navazovat  spojení se stanicí, ale čeká, až  se stanice sama pokusí navázat
spojení. Parametr IP adresy  definuje  seznam lokálních  adres  (pro  případ,  že  je  na
serveru nainstalováno několik síťových karet).

Režim sériové komunikace

Je-li tato volba aktivní, komunikační driver komunikuje se stanicemi stejně, jako  by
byly na jedné sériové lince. To znamená, že vždy odesílá pouze jeden dotaz na jednu
stanici. Po odeslání dotazu čeká na odpověď a teprve potom pokračuje dotazováním
další stanice.

Síťový (Ethernet)/sériový(RS-232, RS-485)

Komunikace se stanicí bude probíhat  po  síti  ethernet  přes  převodník Ethernet/RS-232,
RS-485. Tento typ kanálu se používá  pro  stanice,  které  nepodporují  komunikaci  po  síti
ethernet.

Adresa

Umožňuje na úrovni tohoto kanálu předefinovat (nahradit) adresu stanice zadanou ve
 Správci stanic. Pokud nepotřebujete zadat jinou hodnotu, nezapínejte tuto volbu.

IP adresa/ URL

Umožňuje  na  úrovni  tohoto  kanálu  předefinovat  (nahradit)  IP  adresu  převodníku
(sama  stanice  nemá  IP  adresu)  zadanou  ve  Správci  stanic.  Pokud  nepotřebujete
zadat jinou hodnotu, nezapínejte tuto volbu.
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TCP/ UDP port

Definuje číslo TCP nebo UDP portu převodníku.

Interval testu komunikace

Definuje interval testu spojení se stanicí na neaktivním komunikačním kanálu. Tuto
hodnotu  používají  některé  komunikační  drivery  (např.  driver Teco)  při  použití  více
komunikačních kanálů.

Timeout komunikace

Definuje timeout  komunikace, tzn.  časovou  prodlevu  mezi  dotazem a  odpovědí  při
komunikaci.  Neodpoví-li  stanice  na  dotaz  vyslaný  komunikačním  driverem  ve
stanoveném čase,  je  komunikace  vyhodnocena  jako  chybná  a  dotaz  na  stanici  je
opakován.

Komunikační protokol

Určuje, který z protokolů TCP a UDP má být použit pro komunikaci s převodníkem.

Přijímat spojení pouze v režimu server

Pokud  je  tato  volba  aktivní,  komunikační  driver  se  vůči  stanici  chová  jako  server.
Nezkouší navazovat  spojení se stanicí, ale čeká, až  se stanice sama pokusí navázat
spojení. Parametr IP adresy  definuje  seznam lokálních  adres  (pro  případ,  že  je  na
serveru  nainstalováno  několik  síťových  karet).  IP  adresa  patří  v tomto  případě
převodníku.

Řídit parametry sériové linky protokolem NVT

Je-li  tato  volba  aktivní,  komunikační  driver  zajistí  nastavení  parametrů  sériové
komunikační linky převodníku (Parita, Rychlost komunikace, Datové bity, Stop  bity)
prostřednictvím  protokolu  NVT.  Podmínkou  je  použití  převodníku,  který  tuto
funkcionalitu podporuje.

Telefonický (modem)

Komunikace se stanicí bude probíhat prostřednictvím modemu.

Adresa

Umožňuje na úrovni tohoto kanálu předefinovat (nahradit) adresu stanice zadanou ve
 Správci stanic. Pokud nepotřebujete zadat jinou hodnotu, nezapínejte tuto volbu.
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Počet opakování volání

Určuje maximální počet opakovaných pokusů o navázání telefonického spojení.

Interval testu komunikace

Definuje interval testu spojení se stanicí na neaktivním komunikačním kanálu. Tuto
hodnotu  používají  některé  komunikační  drivery  (např.  driver Teco)  při  použití  více
komunikačních kanálů.

Timeout komunikace

Definuje timeout  komunikace, tzn.  časovou  prodlevu  mezi  dotazem a  odpovědí  při
komunikaci.  Neodpoví-li  stanice  na  dotaz  vyslaný  komunikačním  driverem  ve
stanoveném čase,  je  komunikace  vyhodnocena  jako  chybná  a  dotaz  na  stanici  je
opakován.

Omezit dobu spojení

Umožňuje omezit maximální dobu spojení.

Modemové připojení

Umožňuje zvolit modemové připojení definované v dialogu Možnosti proj ektu.

Telefonní číslo

Definuje telefonní číslo (statické nebo dynamické) pro modemové připojení. Pokud je
aktivní  parametr  Dynamické,  je  telefonní  číslo  definováno  hodnotou  zvolené
proměnné typu String.

Upřesnit

Řízení

Umožňuje  řízení  komunikace  pomocí  hodnoty  proměnné.  Řízení  je  prováděno  na
základě bitových příznaků. Význam jednotlivých bitů je uveden v následující tabulce,
hodnoty jsou v hexadecimálním tvaru.

$0001 aktivovat spojení se stanicí

$0002 po vyčtení dat automaticky ukončit spojení

$0004 aktivovat záložní spojení
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Status

Umožňuje  vybrat  proměnnou,  jejíž  hodnota  bude  indikovat  stav  spojení.  Hodnota
proměnné  je  tvořena  bitovými  příznaky.  Význam  jednotlivých  bitů  je  uveden
v následující tabulce, hodnoty jsou v hexadecimálním tvaru.

$0001 se stanicí se komunikuje

$0002 spojení se stanicí v pořádku navázáno

$0004 porucha komunikace se stanicí

$0008 je aktivováno záložní spojení se stanicí

$0010 probíhá řízené čtení dat

$0020 probíhá řízený zápis dat

$0040 řízené čtení/zápis dat dokončeno bez chyb

$0080 řízené čtení/zápis dat dokončeno s chybou

$0100 modemové spojení – stanice čeká na volání

$0200 modemové spojení – volá se

$0400 modemové spojení – spojeno

$4000 porucha záložního spojení

Spustit skript při

Umožňuje  definovat  skripty,  které  mají  být  spuštěny  při  různých  událostech
v komunikaci.

Navázání spoj ení

Spustí zadaný skript při (prvním) navázání spojení se stanicí.

Porucha spoj ení

Spustí zadaný skript při poruše spojení se stanicí.

Obnovení spoj ení

Spustí zadaný skript při obnově spojení se stanicí.
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Nezapisovat poruchy a obnovení spoj ení

Umožňuje zakázat  zápis poruch a obnovení spojení se stanicí do databáze alarmů/
událostí.

Nezobrazovat poruchy a obnovení spoj ení

Umožňuje  zakázat  zobrazení  poruch  a  obnovení  spojení  se  stanicí  v seznamu
aktuálních alarmů/událostí. 

Timeout poruchy spoj ení

Definuje časovou prodlevu (od okamžiku, kdy driver detekuje problém se spojením),
po které runtime modul vyhlásí poruchu spojení.

Driver

Počítač

Připoj it se k driveru

Určuje, kde bude spuštěn komunikační driver. Pokud je vybrána volba Lokálně, driver
bude spuštěn na stejném počítači jako runtime modul. V opačném případě (volba Na
j iném počítači) je nutné vybrat  jiný  počítač definovaný  v projektu, na kterém se má
driver spustit. Tuto volbu nedoporučujeme používat. Na vzdáleném počítači musí být
nainstalován  Reliance 4  Driver  Server  s příslušným  driverem  a  nakonfigurována
služba DCOM  pro Reliance 4 Driver Server.  Důležité  je  také  nastavení  přístupových
práv uživatele ve Windows.

Název počítače

Definuje  počítač,  na  kterém má  být  spuštěn  komunikační  driver.  Počítač  musí  mít
zadanou hodnotu vlastnosti Adresa.

Čas

Pravidelná synchronizace času

Umožňuje  pravidelně  synchronizovat  systémový  čas  stanice  s časem  počítače
(parametr  je  přístupný  pouze  pro  některé  typy  stanic,  např.  Teco,  QMD).
Synchronizace se provádí jednou denně v zadanou dobu.
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Synchronizace času řízená proměnnou

Umožňuje  synchronizovat  systémový  čas  stanice  s časem  počítače  (parametr  je
přístupný  pouze pro některé typy  stanic, např. Teco, QMD). Synchronizace je řízena
vybranou proměnnou. Pokud je zapnuta volba Nulovat bit, zapíše runtime modul do
řídicí  proměnné  hodnotu  logická  0  ihned  potom,  co  detekuje  náběžnou  hranu
proměnné.

Ostatní

AMiT

Heslo

Přístupové heslo.

Offset

Offset adresace proměnných.

Prodleva mezi dvěma odeslanými pakety

Časová prodleva mezi dvěma odeslanými komunikačními pakety.

Elgas2

Použít tunel Modbus

Komunikační driver pro spojení se stanicí použije komunikační protokol Modbus.

ID uživatele

Číslo, které je použito při navázání spojení se zařízením pro ověření přístupu k datům
přístroje.

Heslo

Přístupové heslo daného uživatele pro přístup k datům přístroje.
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IEC104

Timeout potvrzení přij atých I-rámců (t2)

Maximální  časová  prodleva  potvrzení  přijatých  I-rámců,  pokud  další  přijaté  zprávy
neobsahují data. Je-li tato doba dosažena, odešle komunikační driver potvrzení, i když
není dosažen maximální počet přijatých nepotvrzených I-rámců.

Maximální počet přij atých nepotvrzených I-rámců (w)

Po  přijetí  definovaného  počtu  I-rámců  odešle  komunikační  driver potvrzení,  i  když
není dosažen maximální timeout potvrzení přijatých I-rámců. 

Maximální počet vyslaných nepotvrzených I-rámců (k)

Po odeslání definovaného počtu I-rámců komunikační driver čeká na potvrzení jejich
úspěšného přijetí.

Teco

Interval kontroly režimu CPU (hlavní/ záložní) (pouze pro TC700, CP7005)

Určuje,  jak  často  kontrolovat,  zda  CPU  pracuje  v režimu  hlavního  nebo  záložního
procesoru. Tento parametr je přístupný pouze pro stanice Tecomat TC700 s centrální
jednotkou  CP-7005,  které  umožňují  realizaci  redundantního  řídicího  systému  se
dvěma procesory.

8.18.4.2  Parametry nepřímého přenosu dat

Nepřímý  přenos dat  je přenos dat  stanice prostřednictvím síťového  propojení  mezi  runtime
moduly (počítači). Runtime modul na klientském počítači v tomto případě získává data stanice
od jiného runtime modulu (datového serveru). Při povelu z vizualizace (zápisu do proměnné)
se povel předá datovému serveru prostřednictvím síťového propojení. Tento způsob přenosu
dat  nelze  použít  pro  stanici  System.  Přenos  dat  u stanice  System  je  vždy  přímý.  Stanice
System  je automaticky  připojena ke každému počítači, ale ve Správci  struktury  proj ektu  se
připojení nezobrazuje. 

Skupina síťových propoj ení

Definuje skupinu síťových propojení, která má být použita pro přenos dat. Kapitola Síťová
propojení a jejich skupiny popisuje, jak lze takové propojení vytvořit a nastavit.
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Umožnit povelování

Určuje,  zda  povolit  odesílání  povelů  pro  stanici  (nastavení  hodnoty  proměnných  této
stanice) z vizualizace na klientském počítači.

8.18.4.3  Parametry přenosu dat pomocí MEM souborů

Přenos dat  pomocí MEM souborů je alternativou k nepřímému přenosu. Runtime modul  na
počítači, který má data poskytovat, ukládá binární obraz stanice (stanic) do souboru např. na
sdíleném disku  a  ostatní  runtime  moduly  mohou  z MEM souborů  data  číst.  Tento  způsob
přenosu je omezen na nahlížení na aktuální data stanice na klientském počítači. Neumožňuje
povelování (ovládání) z klientského počítače ani přenos alarmů/událostí na klientský počítač.
Ukládání dat  do MEM souboru  musí  být  nastaveno  na  záložce  MEM  soubor  u stanice  pod
počítačem, který má data poskytovat (viz Připojení stanice).

Název souboru

Definuje název a cestu k MEM souboru.

Interval aktualizace

Definuje interval vyčítání dat z MEM souboru.

Offset v souboru

Definuje offset dat v MEM souboru pro danou stanici.

8.18.4.4  Specifické parametry

Sauter

Timeout prvního bytu odpovědi

Maximální časová prodleva přijetí prvního bytu (znaku) odpovědi. Pokud je první byte do
této doby přijat, komunikační driver dále čeká na zbytek dat. V opačném případě označí
komunikační zprávu za nepřijatou a bude pokračovat v další komunikaci. 

Timeout posledního bytu odpovědi

Maximální časová prodleva přijetí posledního bytu (znaku) odpovědi. Pokud je poslední
byte  do  této  doby  přijat,  komunikační  driver  přejde  ke  zpracování  přijaté  zprávy.  V
opačném  případě  označí  komunikační  zprávu  za  chybně  přijatou  a  bude  pokračovat
v další komunikaci.
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8.18.5  Připojení datové tabulky

Společné vlastnosti objektů
Název a Alias datové tabulky je možné měnit ve Správci datových tabulek.

Ke každému počítači mohou být připojeny datové tabulky nadefinované ve Správci datových
tabulek. Pro připojení lze nastavit následující parametry: 

SQL připoj ení

Určuje SQL připojení, které  definuje  SQL server a  databázi,  kde  bude  uložena  fyzická
tabulka.  Tento  parametr  je  přístupný  pouze  pro  datové  tabulky  ukládané  do  SQL
databází. SQL připojení je možné definovat v dialogu Možnosti proj ektu.

Hlavní adresář

Definuje  adresář  pro  ukládání  souborů  datové  tabulky.  Výchozí  hodnota  parametru  je
$(HistoryData)\,  což  je  tzv.  relativní  cesta,  která  představuje  adresář
<Project>\History\Data\.  Výhodou  použití  relativní  cesty  je  možnost  přesunu
projektu  na  jiné  místo  na  disku,  aniž  by  bylo  nutné  zadanou  cestu  upravit  (cesta  je
relativní vzhledem k adresáři  projektu).  Tento  parametr je  přístupný  pouze  pro  datové
tabulky ukládané do souborových databází (Paradox a dBASE).

Záložní adresář

Definuje adresář, ve kterém bude runtime modul při požadavku na načtení historických
dat  (např. při zobrazení grafu) hledat  soubory  datové tabulky  v případě,  že  je  nenajde
v hlavním adresáři. Do tohoto adresáře runtime  modul  nikdy  neukládá  soubory  datové
tabulky  (adresář  slouží  pouze  pro  čtení).  Výchozí  hodnota  parametru  je
$(HistoryData)\.  Pokud  nechcete  využívat  uvedeného  chování,  nastavte  tento
parametr na stejnou hodnotu jako parametr Hlavní adresář. Tento parametr je přístupný
pouze pro datové tabulky ukládané do souborových databází (Paradox a dBASE).

Příklad použití:
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Záložní adresář se někdy využívá v síťových aplikacích. Na počítači typu server je většinou
spuštěn  datový  server  (Reliance  Server  nebo  Reliance  Control  Server),  který  ukládá
historická  data  a  alarmy/události  na  lokální  disk.  Na  klientských  počítačích  jsou
provozovány  runtime  moduly  (většinou  Reliance  Control  nebo  Reliance  View),  které
z datového serveru stahují  na lokální disk omezený  počet  archivních  souborů  datových
tabulek, např. soubory  za posledních 30 dnů.  Kompletní  historická  data  (tzn.  všechny
archivní soubory datových tabulek) jsou vždy pouze na serveru. Princip vychází z faktu, že
uživatelé nejčastěji prohlížejí nejnovější  nebo nedávná data, která jsou uložena lokálně
na klientských počítačích, takže přístup k nim je rychlejší než přístup k datům uloženým
na serveru.  Pro  datovou  tabulku  připojenou  ke  klientskému  počítači  je  hlavní  adresář
nastaven na lokální disk a  záložní  adresář  na  sdílený  adresář  na  počítači  typu  server,
který  obsahuje kompletní historická data. Když uživatel na klientském počítači  prohlíží
historická  data  např.  ve  formě  grafu,  prohlížeč  grafů  hledá  soubory  datové  tabulky
přednostně v hlavním adresáři (tj.  na  lokálním disku).  Pokud  jde  o  data,  která  nejsou
starší než 30 dnů, budou příslušné soubory  nalezeny  v hlavním adresáři.  Jestliže  chce
uživatel zobrazit data starší než 30 dnů, nebudou příslušné soubory nalezeny  v hlavním
adresáři a prohlížeč grafů je vyhledá v záložním adresáři (tj. na serveru).

Adresář pro dočasná data

Definuje adresář pro ukládání dočasných dat. Jde o historická data, která runtime modul
nemohl  nebo  nestihl  uložit  do  fyzické  tabulky  (např.  při  ukončení  projektu).  Výchozí
hodnota parametru je $(HistoryData)\.

Připojení

Určuje způsob, jakým runtime modul přistupuje k datové tabulce.

Přímé

Přímé  připojení  je  základní  způsob  připojení  datové  tabulky.  Pokud  jde  o  tabulku
ukládanou do souborové databáze, runtime modul přistupuje přímo k souborům tabulky,
otvírá je a čte  z nich  data,  případně  do  nich  data  i ukládá.  Jestliže  se  jedná  o  tabulku
ukládanou do SQL databáze, runtime modul přistupuje přímo k SQL serveru a získává od
něj data tabulky, případně mu předává data, která se mají do tabulky uložit. Tento způsob
připojení je vždy použit pro počítač, který má zapnutou volbu Ukládat data. Může být také
použit pro klientský počítač, který pouze načítá data z tabulky (uložené na jiném počítači),
do které ukládá data jiný runtime modul.
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Ukládat data

Určuje, zda runtime modul spuštěný na tomto počítači ukládá vzorkovaná data. Pokud
do  jedné  fyzické  tabulky  (tzn.  do  souborů,  nebo  k SQL  serveru)  přistupuje  více
runtime modulů, je nutné zajistit, aby data ukládal pouze jeden z nich a ostatní data
pouze načítali. Většinou data to tabulky ukládá ten runtime modul, který získává data
stanic(e) přímo z komunikačního driveru.

Vytvářet archivní soubory

Určuje, zda má runtime modul spuštěný na tomto počítači vytvářet  archivní soubory.
Pokud do jedné fyzické tabulky (tzn. do souborů, nebo k SQL serveru) přistupuje více
runtime modulů, je nutné zajistit, aby archivní soubory vytvářel pouze jeden z nich.

Mazat nejstarší archivní soubory

Umožňuje  omezit  počet  uložených  archivních  souborů.  Pokud  je  počet  archivních
souborů  větší  než  hodnota  parametru  Max.  počet  archivních  souborů,  budou
nejstarší soubory odstraněny.

Nepřímé

Nepřímé  připojení  datové  tabulky  využívá  síťového  propojení  mezi  runtime  moduly
(počítači).  Runtime  modul  na  klientském  počítači  v tomto  případě  nepřistupuje  přímo
k souborům  tabulky  uloženým  na  počítači  typu  server.  Místo  toho  vytváří  v hlavním
adresáři svou vlastní kopii souborů tabulky  a aktualizuje ji daty, která získává od jiného
runtime modulu (datového  serveru  spuštěného  na  počítači  typu  server)  prostřednictvím
síťového propojení. Při  požadavku  na  přístup  k datům otvírá  soubory  z této  kopie  a  čte
z nich  data.  Hlavní  adresář  by  měl  být  v tomto  případě  na  lokálním  disku  počítače
(doporučuje se používat výchozí adresář $(HistoryData)\).

Mazat nejstarší archivní soubory

Umožňuje  omezit  počet  uložených  archivních  souborů.  Pokud  je  počet  archivních
souborů  větší  než  hodnota  parametru  Max.  počet  archivních  souborů,  budou
nejstarší soubory odstraněny.

Skupina síťových propoj ení

Definuje skupinu síťových propojení, která má být použita pro přenos dat (viz Skupiny
síťových propojení).
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Omezit počet stahovaných archivních souborů

Umožňuje  omezit  počet  archivních  souborů  přenášených  z datového  serveru  do
lokální  kopie  tabulky.  Doporučujeme  tuto  volbu  zapnout  a  nastavit  Max.  počet
archivních  souborů  podle  požadavků  koncového  uživatele  (zákazníka).  Pokud  tato
volba  není  aktivní  a  na  klientském  počítači  ještě  nejsou  žádné  soubory  datové
tabulky,  bude  runtime  modul  stahovat  kompletní  data  tabulky  (všechny  soubory)
z datového serveru, což může trvat velmi dlouho.

Max. počet archivních souborů

Určuje  maximální  počet  archivních  souborů  přenášených  z datového  serveru  do
lokální kopie tabulky.

Interval aktualizace dat (s)

Určuje,  jak  často  má  klientský  runtime  modul  vyžadovat  od  datového  serveru
aktualizace datové tabulky (tzn. nová data).

Spustit skript při

Přij etí dat ze serveru

Bude doplněno.

Parametr

Bude doplněno.

Přímé/Nepřímé

Přímé/ Nepřímé  připojení  datové  tabulky  je  kombinací  předchozích  dvou  způsobů
připojení. Využívá síťového propojení mezi runtime moduly (počítači). Oba runtime moduly
jsou v tomto případě datové servery (Reliance Server nebo Reliance Control Server). Mezi
nimi jsou  definována  2 síťová  propojení  (každý  z datových  serverů  je  zároveň  serverem
i klientem  vůči  druhému  datovému  serveru).  Každý  z datových  serveru  má  svoji  kopii
souborů datové tabulky. Do ní může ukládat jak data získaná např. přímo ze stanice, tak
z druhého datového serveru. Datové servery  si průběžně synchronizují  (aktualizují)  svoje
kopie  datové  tabulky.  Tento  způsob  připojení  může  být  použit  např.  v aplikacích
s telemetrickými stanicemi, které mohou  navázat  spojení  s libovolným ze  dvou  počítačů
(datových serverů) a předat jim historická data, přičemž je požadováno, aby historická data
z těchto stanic byla uložena na obou počítačích.

Význam parametrů je stejný jako u nepřímého připojení datové tabulky.
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8.18.6  Připojení tiskárny

Pro každý počítač mohou být nadefinovány tiskárny, které se používají pro online tisk alarmů/
událostí. Je nutné, aby  tiskárna umožňovala vytisknout  jeden řádek textu, aniž  by  následně
došlo k vysunutí papíru. Vhodná je např. jehličková tiskárna. Laserové tiskárny  a běžné typy
inkoustových tiskáren nelze většinou pro tento účel použít!

Společné vlastnosti objektů

Název udává název tiskárny v rámci OS Windows.

Online tisk alarmů/událostí

Definuje typy alarmů/událostí, které se mají tisknout.

8.18.7  Připojení modemu

Pro  každý  počítač  mohou  být  nadefinovány  modemy,  které  mohou  být  použity

komunikačními drivery pro telefonické (vytáčené) spojení se stanicemi.

Základní

Společné vlastnosti objektů
Modemové připojení

Umožňuje vybrat modemové připojení (viz také Typ komunikačního kanálu).

Editovat...

Umožňuje přejmenovat modemová připojení (viz Možnosti projektu).

Řízení

Definuje řídicí proměnnou, která povoluje/zakazuje (blokuje) použití modemu. Pokud
má proměnná hodnotu logická 0, komunikační driver modem nepoužije pro spojení
se stanicí.

Pouze pro zpětná volání

Definuje, zda má být modem použit pouze pro zpětná volání.
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Způsob připojení

Bude doplněno.

COM port

Definuje port sériového rozhraní, přes který je modem připojen k počítači.

Rychlost komunikace

Umožňuje vybrat rychlost komunikace s modemem.

TCP port

Bude doplněno.

IP adresa

Bude doplněno.

Upřesnit

Vyhodnocovat signál DCD

Umožňuje nastavit, zda má docházet k vyhodnocování signálu DCD.

Timeout vytáčení

Definuje časovou prodlevu navázání spojení s volaným číslem.

Timeout příkazů

Definuje časovou prodlevu odpovědi modemu na příkaz.

Inicializační řetězec č. 1

Definuje první řetězec pro inicializaci modemu.

Inicializační řetězec č. 2

Definuje druhý řetězec pro inicializaci modemu.

Příkaz pro vytáčení

Definuje příkaz pro vytáčení spojení.

Příkaz pro zavěšení

Definuje příkaz pro zavěšení spojení.
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Příkaz pro reset

Definuje příkaz pro reset modemu.

Prodleva příkazu pro přechod do příkazového režimu

Definuje prodlevu před přechodem do příkazového režimu.

Prodleva mezi voláními

Definuje minimální prodlevu mezi dvěma voláními.

8.18.8  Síťová propojení a jejich skupiny

Síťové  propojení slouží k přenosu dat  mezi dvěma počítači v  rámci vizualizačního projektu
Reliance  (přenos  dat  mezi  dvěma  runtime  moduly).  Jde  např.  o  přenos  aktuálních
i historických  dat  a  alarmů/událostí  z počítače  typu  server  na  klientský  počítač,  ale  také
o přenos  povelů  opačným  směrem.  Komunikace  je  vždy  navazována  mezi  klientským
počítačem  (libovolný  runtime  modul)  a  datovým  serverem  (moduly  Reliance  Server  nebo
Reliance  Control  Server).  Počítač  typu  server  má  obvykle  k dispozici  data  přímo
z komunikačního driveru, případně z ostatních datových serverů projektu. Klientský počítač je
ten, na který mají být data přenášena. Propojení je založené na protokolu TCP/IP.

Propojení jsou seskupena v rámci složky  Skupiny  síťových propojení – to umožňuje zajistit
zálohování komunikačních cest (redundanci). V každé skupině je 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 počítače typu
server  apod.),  runtime  modul  na  klientském  počítači  se  automaticky  pokusí  aktivovat
redundantní  propojení  s nižší  prioritou  (přitom  ve  zvoleném  intervalu  opakovaně  testuje
dostupnost původního propojení). Jakmile je hlavní propojení opět dostupné, runtime modul
na klientském počítači ukončí komunikaci v rámci propojení s nižší prioritou a komunikace je
znovu vedena v rámci hlavního propojení (tzn. pro datovou komunikaci je vždy použito nejvýše
jedno propojení ze skupiny).

Pozn.: Objekty typu skupina síťových propoj ení a síťové propoj ení lze vytvářet a konfigurovat
pouze z vývojového prostředí Reliance Design verze Enterprise.

Skupina síťových propojení – Základní

Společné vlastnosti objektů



463Správce struktury projektu

Reliance 4 – Vývojové prostředí

Priorita propojení

Definuje  seznam  síťových  propojení  seřazených  podle  priority.  Je-li  komunikace
pomocí aktuálního síťového propojení přerušena, pokusí se klientský  runtime modul
aktivovat propojení s nižší prioritou.

Různé

Interval testu propoj ení s vyšší prioritou

Určuje  časový  interval,  se  kterým  se  klientský  runtime  modul  snaží  navázat
komunikaci v rámci propojení s vyšší prioritou, pokud je aktivní záložní propojení.

Síťové propojení – Základní

Společné vlastnosti objektů

Počítač typu server

Určuje počítač typu server, se kterým má být navázána komunikace.

Jiná adresa serveru

Umožňuje  pro  připojení  použít  j inou  adresu,  než  která  je  definována  parametrem
Adresa pro počítač typu server. Tato možnost se využívá např. tehdy, pokud má server
různou adresu pro přístup z vnitřní a z vnější sítě.

Řídit spojení proměnnou

Definuje způsob řízení komunikace ze strany Klienta a Serveru.

Spustit skript při

Navázání spoj ení

Určuje skript, který má být spuštěn při navázání spojení mezi runtime moduly. Tento
skript bude spuštěn v obou runtime modulech.

Přerušení spoj ení

Určuje skript, který má být spuštěn při přerušení spojení mezi runtime moduly. Tento
skript bude spuštěn v obou runtime modulech.
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Přenos aktuálních dat

Interval aktualizace dat

Udává nejkratší časový  interval, se kterým bude počítač typu server posílat  změny  v
aktuálních datech stanic klientskému počítači. Změny jsou posílány automaticky, tzn.
klientský  počítač  se  na  ně  nedotazuje.  Parametr  umožňuje  zmenšit  frekvenci
odesílání  změn  v  datech,  aby  klientský  počítač  nebyl  zahlcován  zbytečně  častými
změnami.

Přenos alarmů/událostí

Určuje,  zda  se  mají  alarmy/události  generované  datovým  serverem  přenášet  na
klientský počítač. Alarmy/události stanic připojených prostřednictvím tohoto síťového
propojení  nejsou  v tomto  případě  generovány  na  klientském  počítači,  ale  jsou
přijímány  alarmy/události  generované  na  počítači  typu  server.  To  zabraňuje  např.
ztrátě alarmů/událostí v případě přerušení síťového spojení (po obnovení komunikace
jsou  na  klientský  počítač  přeneseny  všechny  alarmy/události  vzniklé  během
výpadku). Další výhodou je stejný čas vzniku a zániku totožných alarmů/událostí  na
všech počítačích (generuje je datový  server na jednom počítači  a  klientské  runtime
moduly je pouze přijímají prostřednictvím síťového propojení; liší se tedy  pouze časy
přijetí). Tato volba by měla být vždy zapnutá.

Omezit počet stahovaných archivních souborů

Umožňuje  omezit  počet  archivních  souborů  přenášených  z datového  serveru  na
klientský  počítač.  Tento  parametr  má  rozhodující  vliv  na  rychlost  synchronizace
alarmů/událostí mezi runtime moduly. Vzhledem k tomu, že většinou není nutné, aby
byl na klientském počítači  uložen  kompletní  archiv  alarmů/událostí,  doporučujeme
tento parametr aktivovat.

Maximální počet archivních souborů

Definuje maximální počet stahovaných archivních souborů databáze alarmů/událostí.
Hodnotu parametru je nutné volit s ohledem na typ (tj. frekvenci vytváření) archivních
souborů,  tzn.  zda  jsou  archivní  soubory  vytvářeny  každý  den,  týden,  měsíc  nebo
v závislosti na nějaké proměnné (výchozí hodnota 2 je vhodná pro měsíční  archivní
soubory).

Přenos záznamů k oknům

Určuje,  zda  se  prostřednictvím  tohoto  síťového  propojení  mají  přenášet
(synchronizovat) uživatelské záznamy k oknům.
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Síťové propojení – Upřesnit

Komunikaci (síťové spojení) mezi runtime moduly  navazuje klientská strana. Pokud není
síťové spojení na straně klienta řízeno proměnnou, pokusí se klientský  runtime modul o
navázání spojení ihned po spuštění vizualizačního projektu v runtime režimu; jinak pouze
tehdy, když má řídicí proměnná spojení hodnotu logická 1.

Při navazování síťového spojení mohou nastat tyto situace:

1.  Počítač typu server se v síti nepodařilo najít.

2.  Počítač typu server se podařilo najít  v síti,  ale  není  na  něm spuštěn  runtime  modul
(datový server), se kterým má být spojení navázáno.

3.  Počítač typu server se podařilo najít  v síti, je na něm spuštěn runtime modul (datový
server),  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.  Počítač typu server se podařilo najít  v síti, je na něm spuštěn runtime modul (datový
server), 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 adresa (IP adresa nebo název počítače v síti)
počítače typu server ve vizualizačním projektu, případně tento počítač není spuštěn. Tuto
situaci vyhodnotí klientský  runtime modul bezprostředně po pokusu  o  navázání  spojení
jako neúspěšný pokus o nalezení počítače typu server v síti.

Další  pokus  o navázání  spojení  se  provede  po  uplynutí  doby  dané  parametrem  Doba
nečinnosti po neúspěšném pokusu o nalezení počítače typu server v síti. 

Pokud  se  tato  situace  opakuje  víc  než  x-krát  (číslo  x  je  určeno  parametrem  Počet
neúspěšných  pokusů  o  nalezení  počítače  typu  server  v síti  před  použitím  záložního
propoj ení), 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 spoj ení 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 spoj ení před použitím záložního propoj ení), bude aktivováno záložní propojení
(následující podle priority) definované v téže skupině síťových propojení.
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TCP port

Zobrazuje,  který  port  bude  využíván  při  komunikaci  pomocí  tohoto  propojení.  Tato
hodnota  je  jedinečná  v rámci  projektu  pro  každé  síťové  propojení  a  je  generována
automaticky na základě ID tohoto propojení.

Interní systémová hlášení

Generovat interní systémová hlášení

Určuje,  zda  se  mají  generovat  hlášení  popisující  stav  spojení,  stav  vzdáleného
počítače, průběh synchronizace alarmů/událostí atd.
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9  Standardní dialogová okna

Standardní dialogová okna jsou společná dialogová okna používaná  ve  vývojovém prostředí
SCADA/HMI systému Reliance. Používají  se pro výběr objektu (např. proměnné vizualizace)
nebo pro nastavení některých parametrů objektů (např. barvy nebo fontu).

Vybrat barvu

Vybrat font

Dialog pro výběr objektu

Vybrat přístupová práva

Vybrat adresář

Najít objekt
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9.1  Vybrat barvu

Dialogové okno Vybrat barvu  je určeno pro nastavení barvy  objektu. Vlastnost  typu barva je
v projektech  SCADA/HMI  systému  Reliance  uložena  ve  24bitové  hloubce  (formát  RGB).
Umožňuje tedy reprezentovat více než 16 milionů barev.

Dialogové okno je rozděleno na horní panel se záložkami pro výběr z předdefinovaných barev
nebo pomocí souřadnic barevného prostoru a na spodní panel se seznamem Uživatelských
barev a indikátorem Vybrané barvy.

Horní panel obsahuje následující záložky:

Webová paleta

Obsahuje 216 barev běžně používaných na webových stránkách (tzv. bezpečné  barvy).
U bezpečných barev je zajištěno jejich přesné zobrazení i na zařízeních s nižší (8bitovou)
barevnou hloubkou, jako jsou například PDA nebo mobilní telefony.

Poj menované

Obsahuje 16 základních a 122 rozšířených barev s jejich běžně používanými anglickými
názvy. Název  je  zobrazen  ve  spodním panelu  nebo  v krátké  (bublinové)  nápovědě  při
umístění kurzoru myši nad barevným polem.

Systémové

Obsahuje seznam barev definovaných operačním systémem Windows (barevné schéma).
Pokud jsou tyto barvy použity ve vizualizačním projektu, budou přizpůsobeny barevnému
nastavení operačního systému Windows na počítači, na kterém bude projekt provozován. 

Pozn.: Informace o systémové barvě je uložena na samostatném (čtvrtém) bajtu.

Smíchaná barva

Umožňuje smíchat barvu nastavením souřadnic barevného prostoru (v aditivním systému
RGB nebo v subtraktivním systému CMY). Smíchání se provádí nastavením polohy  třech
posuvníků nebo přímým zadáním hodnot jednotlivých souřadnic (v rozmezí 0–255).
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Spodní  panel  obsahuje  16  polí  pro  Uživatelské  barvy.  Barvu  je  možné  do  seznamu
uživatelských  barev  snadno  přidat  přetažením  z palety  předdefinovaných  barev  nebo
z indikátoru Vybrané barvy. Uživatelské barvy jsou ukládány v rámci vizualizačního projektu a
budou  tedy  při  příštím  otevření  dialogu  Vybrat  barvu  k dispozici.  Položka  Vybraná  barva
obsahuje zadávací pole s RGB/CMY hodnotou, náhled vybrané barvy a její název (pokud jde o 
Poj menovanou barvu). Nástroj  Zachytit  umožňuje vybrat  barvu z jakéhokoliv  místa na ploše
obrazovky.  Barva  se  zachytí  stiskem  levého  tlačítka  myši  nad  ikonou  Zachytit  a  jeho
uvolněním nad požadovanou barvou.
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9.2  Vybrat font

Dialogové  okno  Vybrat  font  je  standardní  dialogové  okno  systému  Windows  pro  výběr
vlastností písma.

Písmo

Určuje písmo (rodinu písem). Je možné vybrat písmo ze seznamu písem nainstalovaných
v systému Windows.

Řez písma

Určuje řez  písma, tj. jeho varianty  (zpravidla je možné zvolit  mezi variantami Normální,
Kurzíva, Tučné nebo Tučná kurzíva).

Velikost

Určuje velikost písma (výška např. velkého M v obrazových bodech – velikost čtverčíku).

Styl

Určuje styl písma (nejčastěji je možné nastavit Přeškrtnuté nebo Podtržené).

Vybrat barvu

Určuje barvu písma. Příkaz zobrazí standardní dialogové okno Vybrat barvu.

Skript

Určuje znakovou sadu písma. Je možné vybrat  mezi znakovými sadami podporovanými
vybraným písmem. Znakovou sadu  je  nutné  nastavit  pouze  v případě,  že  textová  data
zobrazovaná  tímto  písmem  nejsou  v rozšířené  znakové  sadě  Unicode  (např.  hodnota
řetězcové proměnné ve stanici). V opačném případě, kdy text je v rozšířené znakové sadě
Unicode (např. texty spravované pomocí Správce textů), nemá nastavení vliv.



471Dialog pro výběr objektu

Reliance 4 – Vývojové prostředí

9.3  Dialog pro výběr objektu

Jde o univerzální dialog pro výběr jednoho nebo více objektů definovaných ve vizualizačním
projektu.  Nabízí  seznam  objektů,  které  je  možné  v daném  kontextu  vybrat.  Je-li  vybírána
proměnná, zobrazí se dialog Vybrat proměnnou;  jde-li o skript, bude zobrazen dialog Vybrat
skript atd. Ovládání dialogu je společné pro všechny typy objektů.

Dialog pro výběr obj ektu  disponuje funkcemi pro usnadnění výběru požadovaného objektu.
Umožňuje např. filtrovat objekty dle zvoleného filtru (hvězdičková konvence), nebo zvolit typy
objektů, které mají být zobrazeny.

  O úroveň výš

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

� Rychlý filtr (Ctrl+F)

Umožňuje rychlé vyhledání objektu podle názvu. U příkazu Vyhledávat shodu od začátku
textu   vyhovují  vyhledání  objekty,  jejichž  název  začíná  zadaným  textem,  u  příkazu
Vyhledávat  shodu  v libovolné  části  textu   vyhovují  objekty,  jejichž  název  obsahuje
zadaný text. Příkaz Zavřít  uzavře rychlý filtr.

  Zobrazovat složky

Určuje,  zda  mají  být  zobrazeny  složky.  Pokud  jsou  objekty  uspořádány  do  složek,  je
možné tímto příkazem přepínat  mezi zobrazením se  složkami  a  seznamem bez  složek
(plochý seznam).

Pozn.: Prázdné složky jsou ignorovány.

  Zobrazit

Určuje způsob zobrazení seznamu. V režimu Seznam  jsou  zobrazeny  názvy  objektů  ve
více  sloupcích.  V režimu  Podrobnosti  jsou  zobrazeny  i další  údaje  (např.  typ  a  adresa
v případě výběru proměnné). V tomto režimu je zobrazení omezeno na jeden sloupec.
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  Správce

Zobrazí  správce  objektů,  určeného  pro  práci  s objekty  odpovídajícího  typu.  Např.  při
výběru proměnné zobrazí Správce stanic. Změny provedené ve správci se po jeho zavření
projeví v dialogu pro výběr. Tento příkaz je vhodný  v situaci, kdy  uživatel během výběru
objektu zjistí, že požadovaný objekt ještě není vytvořen a může ho tedy okamžitě vytvořit.

  Zobrazit nebo skrýt proměnné

Poskytuje informaci o typech proměnných, které je přípustné v tomto kontextu vybrat, a
umožňuje zobrazení dále filtrovat pomocí typů proměnných. Funkce je dostupná pouze
při výběru proměnné.

Pozn.: V dialogu Vybrat obrázek je na tomto místě příkaz Náhled, který  určuje, zda má
být ve spodní části dialogu zobrazen panel s náhledem na obrázek.
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9.4  Vybrat přístupová práva

Dialogové  okno  Vybrat  přístupová  práva  slouží  pro  výběr  množiny  přístupových  práv
vyžadovaných pro  zabezpečení  provedení  určité  operace  (např.  zadání  hodnoty  proměnné)
nebo přístupu k nějakému objektu (např. přístup do vizualizačního okna).

Servisní oprávnění

Speciální  přístupové  právo  určené  pro  systémové  integrátory  (autory  vizualizačních
projektů)  pro  zabezpečení  určitých  částí  vizualizace.  Zpravidla  jde  o části  vizualizace
obsahující  nastavení  pro  správu  vizualizace.  Servisní  oprávnění  lze  libovolně  uživateli
nastavit pouze ve vývojovém prostředí.

Označit vše

Označí všechna přístupová práva.

Odznačit vše

Zruší označení všech přístupových práv.

Editovat...

Otevře  dialogové  okno  Možnosti  projektu  na  záložce  Přístupová  práva,  kde  je  možné
přístupová práva přejmenovat a nastavit ověřování totožnosti uživatele před provedením
zabezpečeného příkazu. 

Seznam uživatelů, jejich hesla a přístupová práva je možné definovat ve Správci uživatelů.
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9.5  Vybrat adresář

Dialogové  okno  slouží  k  pohodlnému  výběru  cesty  ke  složce/adresáři  (např.  v  dialogu
Možnosti  prostředí  nebo  ve  Správci  obrázků).  Pod  panelem  nástrojů  je  zobrazena  právě
vybraná  cesta,  pravá  část  dialogu  obsahuje  strom struktury  složek v  počítači.  V  levé  části
dialogu je seznam oblíbených míst.

  Nová složka (Alt+Ins)

Založí novou složku.

  Přejmenovat složku (F2)

Umožňuje změnit název označené složky.

  Odstranit složku (Del)

Přesune  označenou  složku  do  koše  (při  současném  stisku  klávesy  Shift  je  složka
odstraněna trvale).

  Prozkoumat složku

Spustí aplikaci Průzkumník systému Windows.

  Aktualizovat (F5)

Provede znovunačtení adresářové struktury ve stromu.
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9.6  Najít objekt

Dialogové  okno  Naj ít  obj ekt  slouží  pro  hledání  objektů  ve  stromu  podle  názvu.  Dialog  je
přístupný  z lokálního  menu  a  z panelu  nástrojů  většiny  správců.  Nalezené  objekty  jsou
zobrazeny v samostatném okně; dvojitým kliknutím na nalezený objekt lze tento objekt vybrat
(označit) v příslušném správci.

Název obj ektu

Umožňuje zadat název hledaného objektu (nebo jeho část).

Určit typ obj ektu

Umožňuje definovat seznam objektů, které mají být uvažovány, a tím urychlit hledání.

Možnosti

Hledat pouze celý řetězec

Vyžaduje přesnou shodu názvu objektu.

Rozlišovat velikost písmen

Umožňuje vynutit, zda mají být rozlišována velká a malá písmena.

Prohledávat pouze podstrom vybraného obj ektu

Umožňuje omezit  oblast  pro vyhledávání pouze na vybraný  objekt  (např.  složka)  a  tím
urychlit hledání.
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10  Přílohy

Instalace

Licence

Nepovolené znaky

Tipy a triky

Parametry grafu – TeeChart

Proměnné prostředí

Struktura adresářů a souborů

Druhy a typy proměnných

Klávesové zkratky

Nápověda a dokumentace

Ukázkové projekty



478 Instalace

Reliance 4 – Vývojové prostředí

10.1  Instalace

Kompletní  instalace  SCADA/HMI  systému  Reliance 4  se  skládá  ze  třech  samostatných,
vzájemně nezávislých instalátorů:

Instalátor programových souborů (hlavní instalátor)

Instalátor knihovny grafických prvků

Instalátor balíku Add-On Pack

Kompletní instalace SCADA/HMI systému Reliance je dodávána na instalačním DVD společně
s licenčním klíčem. Po vložení DVD do optické mechaniky se objeví úvodní obrazovka s těmito
příkazy:

Instalovat systém Reliance 4

Provede kompletní instalaci SCADA/HMI systému Reliance postupným spuštěním všech
třech instalátorů. V  případě potřeby  je možné instalátor přerušit  a  přejít  tak k dalšímu
instalátoru  v pořadí.  Instalátory  je  možné  spustit  i samostatně  z adresáře  Setup  na
instalačním DVD.

Instalovat ovladač HW klíče

Nainstaluje  ovladač  hardwarových  klíčů  HASP  používaných  SCADA/HMI  systémem
Reliance. Instalátor je  možné  spustit  z adresáře  HASP  na  instalačním DVD.  Instalátor
ovladače hardwarových klíčů HASP je taktéž součástí balíku Reliance Add-On Pack. 

Aktuální  verzi  instalace  je  možné  získat  i na  webových  stránkách  SCADA/HMI  systému
Reliance  www.reliance-scada.com v sekci  Ke  stažení  nebo  v Zákaznické  sekci.  Spustitelné
instalátory jsou z bezpečnostních důvodů umístěny v archivech ZIP.

Při instalaci novější verze instalátor automaticky detekuje a případně odstraní původní verzi.
Až poté instalace nové verze pokračuje.

Pro plnou funkci programu je po instalaci nutné provést  následující kroky: Pokud je licence
uložena v hardwarovém klíči, nainstalovat ovladač hardwarových klíčů HASP. Pokud je licence
uložena v softwarovém klíči,  ovladač  hardwarových  klíčů  není  vyžadován,  ale  je  však třeba
licenci aktivovat. Postup aktivace licence je k dispozici v samostatné příručce.

https://www.reliance-scada.com
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Instalátor programových souborů (hlavní instalátor)

Pomocí instalátoru se nainstalují programové soubory SCADA/HMI systému Reliance 4 a jeho
další součásti: vývojové prostředí, runtime moduly, komunikační drivery, databázový stroj  BDE,
pomocné nástroje a utility, dokumentaci a ukázkové příklady vizualizačních projektů. Instalace
vyžaduje  přibližně  200  MB  na  cílovém  disku.  Instalátor  kromě  instalace  výše  uvedených
součástí  provede  vytvoření  složky  v nabídce  Start  a  zástupců  na  ploše,  registraci  služeb  a
sdružení typů souborů s příslušnými programy  (.rp4  – hlavní soubor projektu  Reliance 4,
 .rdt – datová tabulka Reliance).

Ze Zákaznické sekce webových stránek je také možné stáhnout  aktuální verzi programových
souborů  samostatně  (ZIP  archiv  neobsahuje  instalátor).  Instalace  se  provádí  prostým
nahrazením souborů v adresáři Reliance4 na disku soubory v archivu. Tento způsob je určen
pouze pro zkušené uživatele.

Pozn.: Pokud počítač již databázový stroj BDE obsahuje, není jeho instalace znovu provedena
a  Reliance  bude  používat  původní  instalaci.  V opačném  případě  je  BDE  automaticky
nainstalován  do  adresáře  C:\Program  Files\Common  Files\Borland
Shared\BDE.

Instalátor knihovny grafických prvků

Nainstaluje knihovnu grafických prvků (obrázků) vhodných pro použití  při tvorbě vizualizace.
Knihovna obsahuje obrázky  např. různých ovládacích prvků, nádob a zařízení. Při  výchozím
nastavení je knihovna nainstalována do adresáře Library. Instalace vyžaduje přibližně 100 MB
na cílovém disku. 

Instalátor balíku Add-On Pack

Obsahuje součásti dodávané třetími stranami. Jde o různá běhová prostředí, ovladače a další
pomocné  nástroje.  Instalátor  neprovede  instalaci  těchto  součástí,  pouze  umístí  jejich
instalátory  na  počítač  a  vytvoří  příslušné  zástupce  v menu  Start.  Instalaci  požadovaných
součástí lze poté kdykoli provést pomocí těchto zástupců. Instalace vyžaduje přibližně 950 MB
na cílovém disku. Další místo je vyžadováno vlastní instalací jednotlivých součástí.

Add-On Pack obsahuje následující součásti:

Adobe Reader

Instalátor programu Adobe Reader X (prohlížeč dokumentů ve formátu PDF).

Microsoft .NET Framework

Instalátory Microsoft .NET Frameworku (verze 1.1, 2.0, 2.0 SP2 a 3.5), požadovaného pro
běh MS SQL Serveru (2005) a utility pro hardwarové klíče.
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Borland Database Engine

Instalátor ovladačů Borland Database Engine (BDE).

Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine

Instalátor Microsoft SQL Serveru 2000 (MSDE).

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition

Instalátor Microsoft SQL Serveru 2005 (Express Edition).

Microsoft SQL Server Management Studio Express

Instalátor  nástroje  SQL  Server  Management  Studio  Express  (nástroj  pro  správu
databázových serverů společnosti Microsoft).

Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition

Instalátor Microsoft SQL Serveru 2008 R2 Express x86.

Instalátor Microsoft SQL Serveru 2008 R2 Express x64.

Microsoft Script Debugger

Instalátor ladicího prostředí Microsoft Script Debugger.

Microsoft Windows CE 5.0 Device Emulator

Instalátor programu Microsoft Windows CE 5.0 Device Emulator.

AXIS IP Cameras

Ovladače IP kamer značky AXIS požadované pro správnou funkci komponenty IP kamera
Axis.

Pelco IP Cameras

Ovladače IP kamer značky Pelco požadované pro správnou funkci komponenty IP kamera
Pelco.

Vivotek IP Cameras

Ovladače  IP  kamer  značky  Vivotek  požadované  pro  správnou  funkci  komponenty  IP
kamera Vivotek.
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AMiT Driver

Instalátor  knihovny  AtouchX  společnosti  AMiT  požadované  pro  správnou  funkci
komunikačního driveru AMiT.

HASP Device Driver

Instalátor ovladače hardwarových klíčů HASP používaných systémem Reliance.

Java

Instalátor běhového prostředí pro Java aplikace (JRE 6.0 a novější)  od společnosti  Sun
Microsystems požadovaného pro správnou funkci webového klienta.
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10.2  Licence

Pro  svoji  plnou  funkci  vyžadují  jednotlivé  moduly  SCADA/HMI  systému  Reliance  licenci.
Licence je uložena v tzv. licenčním klíči. Existují dva druhy licenčního klíče:

hardwarový klíč

softwarový klíč 

Hardwarový  klíč  je  malé  zařízení  obsahující  licenční  informace.  Je  k dispozici  ve  dvou
provedeních – LPT a USB – pro připojení k příslušnému  portu  počítače.  Hardwarový  klíč  je
přenosný  mezi  počítači.  Před  použitím  vyžaduje  instalaci  ovladače  zařízení.  Cena
hardwarového  klíče  je  pro  velké  licence  (od  250  datových  bodů  včetně)  zahrnuta  v ceně
licence.  Požadované  provedení  (LPT  nebo  USB)  je  nutné  uvést  v objednávce  licence.
Hardwarový  klíč  s licencí  na  SCADA/HMI systém Reliance 4  lze  používat  i pro  starší  verze
Reliance.

Softwarový  klíč je speciální soubor obsahující licenční informace a informace o počítači, pro
který je určen. Z tohoto důvodu nelze softwarový klíč použít na jiném počítači (není přenosný
mezi počítači). Softwarový klíč s licencí na SCADA/HMI systém Reliance 4 nelze používat pro
starší verze systému Reliance (starší verze neumožňují použití softwarového klíče).

Jestliže je vývojové prostředí nebo runtime modul spuštěn na počítači  bez  licenčního  klíče,
nebo v licenčním klíči není nalezena příslušná licence, pak se chová jako tzv. zkušební – Trial
– verze, která je omezena na 25 datových bodů,  není  však omezena  časově.  Trial  verze  je
určena pro odzkoušení vlastností SCADA/HMI systému Reliance.

Trial verze vývojového prostředí má všechny funkce verze Desktop.

Trial verze modulů Reliance Server a Reliance Control Server mohou být použity jako datový
server pouze pro 1 tenkého klienta. Ostatní funkce nejsou omezeny.

Trial verze runtime modulů není  určena  pro  trvalý  běh  vizualizace  u koncového  uživatele
(zákazníka) a je proti takovému použití chráněna.

Licence na tenké klienty  je součástí  licenčního klíče pro datový  server (tzn. Reliance Server
nebo Reliance Control  Server)  a udává maximální počet  klientů,  kteří  mohou  být  současně
připojeni  k datovému  serveru.  Licence  na  1 tenkého  klienta  je  zdarma  a  je  vždy  součástí
licenčního  klíče  pro  datový  server.  Požadovaný  počet  tenkých  klientů  je  nutné  uvést
v objednávce licence na datový  server. Tenký  klient  není omezen z hlediska počtu datových
bodů.

Licence na komunikační drivery je součástí licenčního klíče pro runtime modul. Cena licence
se liší  podle typu zařízení, pro které  je  driver určen,  ale  nezávisí  na  počtu  datových  bodů.
Licenci na komunikační drivery je nutné objednat současně s licencí na runtime modul.
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Licenční klíč pro vývojové prostředí  Reliance  Design  Desktop  obsahuje  zároveň  i licenci  na
runtime moduly Reliance View a Reliance Control o stejném počtu bodů pro možnost  ladění
aplikace (nikoliv pro použití u koncového uživatele).

Licenční klíč pro vývojové prostředí Reliance Design Enterprise obsahuje zároveň i licenci na
runtime moduly Reliance View, Reliance Control, Reliance Server a Reliance Control  Server
o stejném počtu bodů a licenci na 3 tenké klienty  pro možnost  ladění aplikace  (nikoliv  pro
použití u koncového uživatele).

Licenční klíč lze později upgradovat. Tak je  možné  dodatečně  zvýšit  počet  datových  bodů,
zvýšit  počet  tenkých  klientů,  rozšířit  funkčnost  modulu  (např.  upgradovat  Reliance  Design
z verze Desktop na verzi Enterprise), změnit typ modulu (např. upgradovat z Reliance Control
na Reliance Control Server) nebo přidat licenci na další moduly  (např. komunikační drivery).
Cena za upgrade licenčního klíče je dána rozdílem ceny nové a původní licence.

Získat  podrobné  informace  o právě  používané  licenci,  vygenerovat  registrační  soubor  nebo
provést  upgrade  licenčních  klíčů  je  možné  pomocí  aplikace  Utilita  pro  licenční  klíče.  Tato
utilita je umístěna v adresáři Utils a také může být  spuštěna  z  hlavního  menu  SCADA/HMI
systému Reliance příkazem Nápověda > Licence > Informace.

10.2.1  Datové body

Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících cenu za licenci na vývojové prostředí a runtime modul
je velikost vizualizačního projektu. Velikost projektu je určena počtem datových bodů. Počet
datových bodů závisí na počtu a datovém typu proměnných definovaných v projektu:

každé proměnné jednoduchého  datového  typu  (např.  Bool,  Byte,  Word,  String)  odpovídá
jeden datový bod

každé proměnné typu pole odpovídá jeden nebo více datových bodů – počet datových bodů
se rovná počtu prvků pole vydělenému pěti (zaokrouhleno dolů, ale nejméně 1)

každé proměnné typu DataBlock odpovídá jeden datový bod

Příklady:

Proměnné typu pole o 2 prvcích odpovídá 1 datový bod.

Proměnné typu pole o 8 prvcích odpovídá 1 datový bod.

Proměnné typu pole o 100 prvcích odpovídá 20 datových bodů.

jedna proměnná typu IRC se do počtu datových bodů nezahrnuje; každé  další  proměnné
typu IRC odpovídá 1000 datových bodů
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proměnné  definované  ve  stanici  System  (tzn.  privátní  vnitřní  proměnné)  se  do  počtu
datových bodů nezahrnují 

Počet datových bodů nezávisí na počtu vizualizačních oken, typu použitých komponent apod.

Licence na vývojové prostředí a runtime modul(y) vyžadovaná pro určitý projekt  se může lišit
v počtu datových bodů (runtime moduly v některých případech nepoužívají všechny proměnné
definované  v projektu).  Počet  datových  bodů  použitých  v projektu  lze  zjistit  ve  vývojovém
prostředí příkazem Proj ekt > Informace.
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10.3  Nepovolené znaky

V  názvech  objektů  v rámci  projektu  nesmí  být  použit  oddělovač  definovaný  v možnostech
daného  projektu  (standardně  lomítko  "/",  viz  Možnosti  projektu  – záložka  Objekty).  Názvy
objektů v projektu plně podporují  kódování Unicode. Název objektu však nesmí začínat  ani
končit netisknutelným znakem (např. mezerou). V případě chybného zobrazení textů projektu
je  třeba  zkontrolovat,  zda  Font  definovaný  v  dialogu Možnosti  projektu  na  záložce  Jazyky
(případně na záložce Statické v parametrech dané komponenty) podporuje požadovaný jazyk
a  zda  je  požadovaný  jazyk  vybrán  v Místním  a  j azykovém  nastavení  OS  Windows.  Pro
bezchybné  zobrazení  všech  textů  v požadovaném jazyce  (např.  ruština)  je  třeba,  aby  byla
vizualizace provozována na odpovídající jazykové verzi OS Windows. 

Názvy  některých  souborů,  které  jsou  součástí  projektu,  jsou  automaticky  generovány  na
základě  názvů  zadaných  uživatelem.  Jedná  se  např.  o hlavní  soubor  projektu  (*.rp4),
soubory  oken (*.xml), skriptů (*.txt)  a obrázků (přípona podle  grafického  formátu).  Při
generování  názvu  souboru  jsou  některé  znaky  (mezera  a  tečka)  nahrazeny  podtržítkem,
národní znaky  (např. znaky  s diakritickými znaménky) jsou  nahrazeny  odpovídajícími  znaky
anglické  abecedy  (na  základě  pravidel  definovaných  v souboru
<Reliance4>\Config\NationalChars.txt)  a  ostatní  znaky  jsou  vynechány.  Aby
byl výsledný  název souboru jedinečný  v rámci určité  složky,  je  navíc  rozšířen  připojením ID
(číselného identifikátoru) objektu (okna, skriptu, obrázku atd.)  v hexadecimálním tvaru. Tato
přísná konvence pojmenování souborů zajišťuje bezproblémovou přenositelnost projektu mezi
různými jazykovými verzemi Windows.



486 Tipy a triky

Reliance 4 – Vývojové prostředí

10.4  Tipy a triky

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

Vložení více komponent stejného typu do okna

Jemný posun či změna velikosti komponent

Označení několika komponent

Jak rychle otevřít asociované vizualizační okno

Vytváření vazby na proměnnou či položku

Start projektu po zapnutí počítače

Bezpečné ukončení chodu projektu při výpadku napájení

Optimalizace výkonu aplikace

Optimalizace komunikací s podřízenými stanicemi

Jak propojit systém Reliance s prostředím Mosaic

10.4.1  Jak vložit více komponent stejného typu

Pokud je při označení komponenty v paletě komponent stisknuta klávesa Shift, aktivuje se
režim pro opakované vkládání komponent stejného typu do okna. V tomto režimu zůstane typ
komponenty po vložení komponenty do okna v paletě označen a je možné ihned vkládat další
komponenty  do  okna  (při  každém  dalším  kliknutí  je  do  okna  vložena  nová  komponenta
daného typu). Režim opakovaného vkládání je možné zrušit kliknutím na tlačítko s kurzorem
myši (šipkou), opětovným označením stejného typu komponenty nebo označením jiného typu
komponenty.

10.4.2  Jak jemně měnit polohu nebo velikost komponent

Komponenty  označené  v okně  je  možné  jemně  posouvat  pomocí  klávesové  zkratky
Ctrl+šipka (vlevo,  vpravo,  nahoru,  dolů).  Komponenty  mění  svoji  polohu  ve  vybraném
směru o jeden pixel.
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Komponenty označené v okně je možné jemně zvětšovat/zmenšovat pomocí klávesové zkratky
 Shift+šipka (vlevo, vpravo, nahoru, dolů). Komponenty mění svoje rozměry ve vybraném
směru o jeden pixel.

10.4.3  Jak označit nebo odznačit více komponent

Pokud je při označování komponent v okně pomocí myši stisknuta klávesa Shift, je možné
k množině označených komponent  přidávat  další komponenty, resp. některou  z označených
komponent odznačit.

10.4.4  Jak rychle otevřít asociované vizualizační okno

Vizualizační okno, které je propojené s komponentou Tlačítko pomocí funkce Aktivovat okno,
je možné ve vývojovém prostředí rychle otevřít kliknutím prostředního tlačítka myši na plochu
komponenty. Podobným způsobem lze také rychle otevřít šablonu okna.

10.4.5  Jak rychle vybrat objekt při vytváření vazby

Pokud je během otevření dialogu pro výběr objektu stisknuta klávesa Ctrl, je dialog otevřen
na nejvyšší úrovni stromové struktury.

Pokud  je  během  otevření  dialogu  pro  výběr  objektu  stisknuta  klávesa  Shift,  je  dialog
otevřen na úrovni stromové struktury odpovídající předchozímu potvrzení tohoto dialogu.

Pokud během otevření dialogu pro výběr objektu není stisknuta klávesa Shift  ani klávesa
Ctrl, je dialog otevřen na úrovni stromové struktury odpovídající umístění objektu, který byl
doposud přiřazen. Pokud doposud žádný objekt přiřazen nebyl, je dialog otevřen na nejvyšší
úrovni stromové struktury.

10.4.6  Jak zajistit start projektu po zapnutí počítače

Aby bylo možné automaticky spouštět vizualizační projekt po startu počítače, je třeba zajistit
automatické  přihlášení  uživatele  po  spuštění  operačního  systému  a  automatické  spuštění
projektu po přihlášení uživatele.

1. Automatické přihlášení uživatele ve Windows po spuštění operačního systému

Úpravou v registru Windows (viz následující postup) lze docílit  toho, že po startu operačního
systému není vyžadováno manuální přihlášení uživatele. Systém vybraného uživatele přihlásí
automaticky. Uživatel musí mít administrátorské oprávnění a heslo delší než 4 znaky.
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Spustit  aplikaci  regedt32.exe  (je  umístěna  v podadresáři  System32)  nebo
regedit.exe.

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).

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

Uložit změny a restartovat systém. Pokud vše bylo zadáno v pořádku, nebudou již Windows
vyžadovat manuální přihlášení.

Pozn.:  Ve  Windows  2000/XP lze  automatické  přihlášení  uživatele  nakonfigurovat  i pomocí
ovládacích panelů.

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 operační systém
Windows bude opět vyžadovat manuální přihlášení uživatele.

2. Automatický start vizualizace

Pokud  má  být  vizualizační  projekt  spuštěn  automaticky  po  přihlášení  uživatele,  je  třeba
příslušnému uživateli umístit do složky Po spuštění v nabídce Start zástupce runtime modulu
(R_Ctl.exe,  R_CtlSrv.exe  nebo  R_View.exe).  Zástupce  je  možné  vytvořit
i příkazem  Proj ekt  > Vytvořit  zástupce.  Pro  zpožděné  spuštění  vizualizačního  projektu  je
možné  použít  utilitu  R_Start  (je  součástí  instalace  SCADA/HMI systému  Reliance,  adresář
Utils).

Pozn.:  Postup,  jak zajistit  start  Reliance  Serveru  (služba  Windows)  po  spuštění  počítače,
naleznete v příručce Datové servery.

10.4.7  Jak bezpečně ukončit projekt při výpadku napájení

Základním předpokladem je napájení počítače ze záložního zdroje. Při výpadku napájení  je
třeba  zajistit  bezpečné  ukončení  runtime  modulu  před  ukončením  operačního  systému  a
předejít tak případnému poškození nebo ztrátě dat. Je-li k záložnímu zdroji dodáván obslužný
program, je třeba jej  nakonfigurovat tak, aby se před ukončením operačního systému spustila
utilita R_Termin.exe  pro bezpečné ukončení runtime modulu (utilita je součástí instalace
SCADA/HMI systému Reliance, adresář Utils).
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10.4.8  Jak optimalizovat zátěž počítače

Na zatížení počítače při běhu vizualizačního projektu má vliv mnoho faktorů:

Velikost projektu

Databáze

Skripty

Předávání dat

Okna

Velikost projektu

Na rychlost startu projektu a zátěž počítače při jeho běhu má vliv  velikost  projektu. Velikost
projektu je dána počtem objektů  definovaných  ve  správcích  a  počtem objektů  připojených
k počítači  ve  Správci  struktury  projektu.  Je  doporučeno  z projektu  odstranit  všechny
nepoužívané  objekty.  Pro  vyhledání  nepoužívaných  objektů  je  možné  použít  nástroj
Diagnostika  projektu.  Dále  je  doporučeno  ve  Správci  struktury  proj ektu  k počítači  připojit
pouze ty objekty, které daný počítač potřebuje. Ostatní objekty je třeba odpojit.

Databáze

Pro snížení zátěže počítače se doporučuje minimalizovat  počty  požadavků  na  zápis  a  čtení
z databází. Toho lze docílit úpravou periody zápisu do databáze (parametr Interval ukládání).
V případě použití SQL serveru je možné pro SQL server vyhradit samostatný počítač.

Skripty

Pro  snížení  zátěže  počítače  se  doporučuje  minimalizovat  počet  prováděných  skriptů  a
případně upravit periodu jejich spouštění (parametr Interval opakování). Největší vliv má však
náročnost operací prováděných ve skriptech. Proto by měl programový kód skriptů vyvíjených
systémovým integrátorem být co nejefektivnější. Opakovaný kód by měl být  vždy  umístěn do
procedur (sub)  nebo  funkcí  (function),  aby  byl  skriptovacím jádrem překládán  pouze
jednou  (při  spuštění  projektu).  Pro  práci  s proměnnými  typu  pole  se  doporučuje  používat
funkce  určené  pro  tyto  účely  (RTag.SetTagElementValues,  RTag.
MoveTagElementValues). V zásadě se nedoporučuje používat čekací smyčky založené na
"nekonečných" cyklech. Pokud je to možné, doporučuje se přesunout časově náročnější skripty
do jiného podprocesu a provádět je paralelně vzhledem k ostatním skriptům.
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Předávání dat

Pro  snížení  zátěže  počítače  se  doporučuje  minimalizovat  množství  dat  předávaných  mezi
runtime  modulem  a  komunikačními  drivery,  j inými  runtime  moduly  a  tenkými  klienty.
Významný vliv má pochopitelně interval předávání dat. U proměnných ve fyzických stanicích
se doporučuje maximalizovat  interval aktualizace hodnoty. Při  použití  síťových  propojení  se
doporučuje  omezit  počet  stahovaných  archivních  souborů  alarmů  a  událostí  a  datových
tabulek. U komunikačních kanálů stanic připojených pomocí síťových propojení se doporučuje
maximalizovat  interval aktualizace. V Průvodci  exportem proj ektu pro  vzdálené  uživatele  se
doporučuje maximalizovat interval aktualizace dat. 

Některé  typy  stanic  podporují  komunikační  zóny.  V  případě  použití  komunikačních  zón  je
vhodné  dodržet  pravidla  uvedená  v kapitole  Jak  optimalizovat  komunikaci  s podřízenými
stanicemi pomocí komunikačních zón.

Okna

Na zátěž počítače při běhu vizualizačního projektu má zásadní vliv návrh vizualizačních oken.
Výkon aplikace při startu lze výrazně zvýšit používáním dynamického načítání oken (okno se
načte do paměti až při požadavku na jeho zobrazení). Dalším faktorem, který má vliv na zátěž
počítače, jsou grafické operace prováděné ve vizualizačních oknech. Uživatel, který  se chystá
vizualizaci  oživit  dynamickými  změnami  prvků  (například  animacemi,  změnou  velikosti  či
polohy prvků), by měl dodržovat následující zásady:

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 (*.
bmp, *.gif, *.jpg, *.png apod.) výkon aplikace přímo neovlivní, má však vliv na velikost
prostoru obsazeného na disku.

Rastr Windows (*.bmp)

Nekomprimovaný  formát,  jehož  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.

Rastr JPEG (*.jpg)

Komprimovaný formát vhodný například pro fotografie. Vzhledem k tomu, že komprese je
ztrátová, není tento formát vhodný pro obrázky, u nichž bude použita transparentnost.
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Rastr PNG (*.png)

Formát  PNG  (Portable  Network  Graphics  –  přenosná  síťová  grafika)  určený  pro
bezeztrátovou  kompresi  především  schémat  a  obrázků  s ostrými  obrysy.  Dosahuje
relativně  horší  kompresní  poměr  než  JPG,  ale  nevytváří  artefakty  a  nesnižuje  kvalitu
obrázků.

Metasoubor Windows (*.wmf), rozšířený metasoubor Windows (*.emf)

Vektorové formáty, u nichž nedochází ke ztrátě kvality při změně rozměrů.

Pro  tvorbu  pohyblivých  obrázků  (komponenty  Animace,  Aktivní  obrázek)  rovněž  platí  výše
uvedená pravidla. Náročnost  zpracování animace při jejím spuštění navíc ovlivňuje i několik
dalších faktorů.

Rychlost

Čím  kratší  je  interval  (parametr  Interval  u  komponenty  Animace)  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  (Obrázek,  Aktivní  obrázek,  Animace
apod.) se určuje způsob jejich zobrazení (např. přizpůsobení velikosti obrázku velikosti
komponenty,  zobrazení  formou  mozaiky).  Nejméně  náročnou  variantou  z  hlediska
vykreslování  je  zobrazení  Normální  nebo  Podle  obrázku.  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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10.4.9  Jak optimalizovat komunikaci se stanicemi pomocí zón

Při definici proměnných nebo komunikačních zón (u stanic podporujících komunikační zóny)
je vhodné dodržovat následující 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 jsou 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, že čím méně je
paketů, tím méně je času potřebného na aktualizaci dat.

Nemá-li  uživatel  možnost  adresaci  proměnných  v podřízených  stanicích  ovlivnit,  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.

10.4.10  Jak propojit systém Reliance s prostředím Mosaic

Není-li  k  dispozici  reálné  PLC,  lze  se  v  takovém  případě  připojit  k  PLC  simulovanému  v
prostředí Mosaic.

Ve Správci struktury  proj ektu u komunikačního kanálu příslušné stanice nastavíme parametr
Typ komunikačního kanálu na Síťový (Ethernet).

Jsou-li Reliance i Mosaic spuštěny  na stejném počítači, nastavíme parametr IP adresa/ URL
na  hodnotu  127.0.0.1.  Je-li  Mosaic  spuštěn  na  jiném  počítači,  zadáme  IP  adresu  tohoto
počítače.

Ve vývojovém prostředí Mosaic pak v Manažeru proj ektu nastavíme parametr Typ připoj ení  na
 Simulovaný PLC a aktivujeme volbu Mosaic PLC.



493Parametry grafu

Reliance 4 – Vývojové prostředí

10.5  Parametry grafu

Graf

Řady

10.5.1  Graf

Řady

Obecné

Osy

Titulky

Legenda

Panel

Stěny

3D

10.5.1.1  Řady

Definuje seznam existujících řad grafu. Pro každou řadu je zobrazen její typ, viditelnost, barva
a  titulek.  Kliknutím  na  patřičný  symbol  v seznamu  lze  změnit  nastavení  jednotlivých
vlastností.  Rozsah  možných  změn  v nastavení  parametrů  řad  je  závislý  na  umístění  grafu.
Například v komponentě Plovoucí diagram nepůjde z editoru grafu změnit typ řady a titulek.
Tyto parametry je možné nastavit pouze z editoru komponenty nebo Správce komponent.

10.5.1.2  Obecné

Exportovat

Umožňuje uložení vzhledu grafu do souboru nebo do schránky. Graf lze uložit v několika
formátech:  jako  bitmapu,  metasoubor,  rozšířený  metasoubor  nebo  v nativním  formátu
grafu.
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Tisknout s průhledným pozadím

Aktivuje  automatické  vypnutí  vykreslení  barvy  pozadí  při  tisku  grafu.  Tato  volba  je
dostupná pouze v editoru grafu vyvolaném v runtime režimu. 

Oříznout body

Aktivuje ořezávání značek a popisků bodů řady  tak, aby  nedocházelo k jejím přesahům
mimo hranici grafu.

Okraje

Definuje  okraj  mezi  hranicí  komponenty  a  samotným grafem.  Hodnoty  jsou  zadávány
zvlášť  pro  horní,  dolní,  pravý  a  levý  okraj  pomocí  zadávacích  polí  a  jsou  v procentech
z rozměru komponenty.

Zoom

Grafy  umožňují  označit  část  grafu,  která  je  potom  zobrazena  ve  velikosti  přes  celou
plochu grafu. Výběr je proveden tažením myší z levého horního do pravého dolního rohu
za  současného  stisku  levého  tlačítka  myši.  Opačný  směr  tažení  způsobí  návrat
k zobrazení grafu v původní velikosti.

Povolit zoom

Aktivuje možnost zoomování.

Animovaný zoom

Aktivuje postupný přechod mezi normální a zvětšenou velikostí  grafu v počtu kroků tak,
jak je definováno parametrem Počet kroků. Volba je vhodná pro grafy větších rozměrů.

Rolování

Dává  uživateli  možnost  rolovat  v grafu  v nastavených  směrech.  Rolování  je  možné
provádět pohybem myši za současného držení pravého tlačítka myši.

10.5.1.3  Osy

V levé části je zobrazen seznam nadefinovaných os. Každý graf má vždy minimálně těchto pět
os:  levou,  pravou,  horní,  spodní  a  osu  hloubky.  U každé  osy  je  možné  volbou  Viditelná
nastavit,  zda  se  má  zobrazovat.  Ostatní  parametry  osy  se  nastavují  pomocí  palety  záložek
umístěných vpravo od seznamu os. 
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Měřítka

Automatické

Aktivuje automatické nastavování rozsahu osy. Pokud je volba aktivní, následující dvě
položky  jsou zakázané a nastaveny  na automatické nastavování horní a dolní  meze
rozsahu osy.

Maximum

Nastavuje maximální hodnotu zobrazovanou pomocí měřítka. Maximální hodnotu je
možné nastavovat automaticky podle hodnoty bodu řady.

Minimum

Nastavuje minimální hodnotu zobrazovanou pomocí  měřítka.  Minimální  hodnotu  je
možné nastavovat automaticky podle hodnoty bodu řady.

Požadovaný přírůstek

Definuje přírůstek mezi dvěma body řady grafu.

Změnit

Umožňuje změnit přírůstek.

Logaritmické

Určuje, zda má být stupnice osy logaritmická nebo lineární.

Obrácené

Obrací smysl stupnice na ose (prohození značky maxima a minima).

Titulek

Titulek

Definuje titulek vybrané osy.

Úhel

Definuje úhel otočení textu titulku od vodorovné roviny.

Font

Definuje font a řez písma titulku.



496 Parametry grafu

Reliance 4 – Vývojové prostředí

Velikost

Zvětšuje prostor určený pro titulek osy, aby při použití většího fontu došlo k zobrazení
celého textu.

Popisky

Nastavení způsobu zobrazování popisků osy.

Viditelné

Určuje, zda se mají popisky zobrazovat.

Víceřádkové

Aktivuje podporu víceřádkových popisků.

Popisky na ose

Definuje, zda se mají zobrazovat i popisky  na průsečících s ostatními osami, obvykle
maximální a minimální hodnota na ose.

Zaokrouhlit první

Definuje, zda má být první popisek na ose zaokrouhlen na nejbližší vyšší hodnotu.

Font

Definuje font a řez písma popisků.

Min. mezera %

Definuje velikost mezery mezi jednotlivými popisky.

Formát hodnot

Nastavuje šablonu pro formátování popisku.

Velikost

Zvětšuje prostor určený  pro popisky, aby  při použití  většího fontu došlo  k zobrazení
celých popisků.

Úhel

Definuje úhel otočení textu popisků od vodorovné roviny.



497Parametry grafu

Reliance 4 – Vývojové prostředí

Styl

Automatický

Dojde k vybrání vhodného stylu automaticky.

Žádný

Popisky nejsou zobrazovány.

Min. a max.

Popisky zobrazují všechny hodnoty mezi minimální a maximální hodnotou rozsahu.

Popisky bodu

Aktivuje popis pouze zobrazených bodů grafu.

Text

Bude doplněno.

Značky

Okraj osy

Definuje  styl  a  šířku  samotné  osy.  Stiskem tlačítka  dojde  k vyvolání  Editoru  barvy
okraje.

Okraj mřížky

Definuje styl a šířku linek mřížky  kolmých na vybranou  osu.  Stiskem tlačítka  dojde
k vyvolání Editoru barvy okraje.

Vystředit

Aktivací této volby jsou linky mřížky zobrazeny mezi hlavními značkami.

Značky

Definuje styl, šířku a délku hlavních značek osy na její vnější straně. Stiskem tlačítka
dojde k vyvolání Editoru barvy okraje.

Jen u popisků

Určuje, zda mají být značky zobrazeny v závislosti na zobrazení popisků osy.
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Vnitřní

Definuje styl, šířku a délku hlavních značek osy na její vnitřní straně. Stiskem tlačítka
dojde k vyvolání Editoru barvy okraje.

Vedlejší

Definuje styl, šířku, délku a počet vedlejších značek osy na její vnější straně. Stiskem
tlačítka dojde k vyvolání Editoru barvy okraje.

Poloha

Poloha %

Nastavuje polohu osy vzhledem k počátku grafu.

Začátek %

Nastavuje polohu maxima osy vzhledem k původní poloze.

Konec %

Nastavuje polohu minima osy vzhledem k původní poloze.

Resetovat polohu

Provede nastavení polohy osy do výchozího stavu.

10.5.1.4  Titulky

Pomocí voleb na záložce Titulky je možné vložit text do záhlaví nebo do zápatí grafu.

Viditelný

Určuje, zda se má definovaný titulek zobrazovat.

Přizpůsobit rám

Aktivací  volby  dojde  k přizpůsobení  velikosti  rámu  podle  velikosti  titulku.  Pokud  není
volba aktivní, je rám roztažen přes celou šířku grafu.

Font

Definuje font, barvu a řez písma titulků.
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Okraj

Definuje čáru okraje rámu. Stiskem tlačítka dojde k vyvolání Editoru barvy okraje.

Barva pozadí

Definuje barvu pozadí rámu.

Vzorek

Definuje vzorek pozadí rámu. Stiskem tlačítka dojde k vyvolání Editoru barvy vzorku.

Zarovnání

Definuje zarovnání titulku Doleva, Na střed a Doprava.

10.5.1.5  Legenda

Skupina voleb, které umožňují měnit nastavení zobrazení legendy ke grafu. 

Viditelná

Určuje, zda se má legenda zobrazovat.

Styl legendy

Automatický

Automaticky je vybrána některá z následujících tří voleb:

Názvy řad

Pro každou řadu grafu je zobrazena ikona, která znázorňuje tvar bodů grafu a barvu jejich
spojnice.

Hodnoty řad

Při výběru této volby je zobrazen seznam hodnot řad grafu.

Poslední hodnoty

Při výběru této volby jsou zobrazeny poslední hodnoty řad grafu.



500 Parametry grafu

Reliance 4 – Vývojové prostředí

Styl textu

Jednoduchý

Standardní volba při výběru Stylu legendy jako Názvy řad.

Hodnota vlevo

Hodnota je zarovnána na levou  stranu  v rámci  místa  určeného  pro  zobrazení  hodnoty.
Tato  volba  má  vliv  jen  tehdy,  pokud  je  v předchozí  nabídce  zvolen  Styl  legendy  jako
Hodnoty řad nebo Poslední hodnoty.

Hodnota vpravo

Hodnota je zarovnána na pravou stranu v rámci místa určeného pro zobrazení hodnoty.
Tato  volba  má  vliv  jen  tehdy,  pokud  je  v předchozí  nabídce  zvolen  Styl  legendy  jako
Hodnoty řad nebo Poslední hodnoty.

Procentuální hodnota vlevo

Hodnoty jsou zobrazovány jako procenta a zarovnány vlevo. Tato volba má vliv jen tehdy,
pokud  je  v předchozí  nabídce  zvolen  Styl  legendy  jako  Hodnoty  řad  nebo  Poslední
hodnoty.

Procentuální hodnota vpravo

Hodnoty jsou zobrazovány jako procenta a zarovnány vpravo. Tato volba má vliv jen tehdy,
pokud  je  v předchozí  nabídce  zvolen  Styl  legendy  jako  Hodnoty  řad  nebo  Poslední
hodnoty.

X-ová hodnota

Pro každý bod grafu je zobrazována jeho hodnota z vodorovné osy. Tato volba má vliv jen
tehdy, pokud je v předchozí nabídce zvolen Styl legendy  jako Hodnoty  řad nebo Poslední
hodnoty.

Font

Definuje font, barvu a řez písma legendy.

Barva pozadí

Definuje barvu pozadí legendy.
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Rám

Definuje styl, šířku a barvu okraje legendy. Stiskem tlačítka dojde k vyvolání Editoru barvy
okraje.

Přizpůsobit velikost grafu

Při aktivní volbě je velikost grafu zmenšena tak, aby nedošlo k překrytí legendy.

Obrácené pořadí

Zobrazuje výpis řad grafu v legendě v obráceném pořadí.

% Poloha horního okraje

Určuje polohu horního okraje legendy  jako procentuální podíl z  výšky  grafu. Používá se
pouze tehdy, pokud je legenda umístěna vlevo nebo vpravo.

% Šířka barevné značky

Definuje šířku značky u položky legendy.

Dělicí čáry

Definuje styl, šířku a barvu čar oddělujících jednotlivé položky  legendy. Stiskem tlačítka
dojde k vyvolání Editoru barvy okraje.

Poloha

Definuje umístění legendy vzhledem ke grafu. Legenda může být umístěna Vlevo, Vpravo,
 Nahoře nebo Dole.

Vzdálenost od grafu

Umožňuje zvětšit mezeru mezi grafem a legendou.

Stín

Barva

Definuje barvu stínu zobrazovaného pod legendou.

Hloubka

Definuje vzdálenost pravého dolního rohu stínu od pravého dolního rohu legendy.
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10.5.1.6  Panel

Záložka pro nastavení parametrů panelu komponenty.

Vnitřní úkos

Nastavuje způsob vykreslování vnitřního úkosu (rámu) kolem komponenty. Možnosti jsou
 Žádný, Zapadlý, Vystouplý.

Šířka

Definuje šířku pruhu mezi vnitřním a vnějším úkosem. Barva je stejná jako Barva panelu.

Vnější úkos

Nastavuje způsob vykreslování vnějšího úkosu (rámu) kolem komponenty. Možnosti jsou
Žádný, Zapadlý, Vystouplý.

Šířka

Definuje šířku vnitřního a vnějšího úkosu.

Barva panelu

Vyvolá dialog pro nastavení barvy pozadí komponenty.

Okraj

Volba aktivuje vykreslování tmavého rámečku kolem komponenty.

Obrázek na pozadí

V pozadí grafu/komponenty může být zobrazen libovolný obrázek načítaný ze souboru.

Procházet/ Smazat

Obrázek pozadí je načten nebo vymazán, pokud již není žádoucí jeho zobrazování.

Uvnitř

Při aktivní volbě je obrázek zobrazován jen v oblasti grafu. Při neaktivní volbě je obrázek
zobrazován v rámci celé plochy komponenty.

Styl

Definuje způsob zobrazení obrázku v rámci plochy. Možnosti jsou Roztáhnout, Dlaždice,
Vystředit.
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Gradient

Kromě jednoduché barvy nebo obrázku je možné v pozadí komponenty grafu zobrazovat
i přechod dvou barev.

Viditelný

Aktivuje zobrazení gradientu.

Počáteční barva

Definuje barevný odstín začátku gradientu.

Konečná barva

Definuje barevný odstín konce gradientu.

Směr

Definuje směr a způsob, jakým má být  gradient  vykreslován. Možnosti jsou Shora  dolů,
Zdola nahoru, Zleva doprava, Zprava doleva, Do středu, Z levého horního rohu, Z levého
dolního rohu.

10.5.1.7  Stěny

Záložka definuje způsob vykreslování stěn 3D grafu. Graf je posazen v levém dolním zadním
rohu kvádru. Jednotlivé  záložky  definují  způsob  vykreslování  stěn  přilehlých  k rohu  kvádru
(Levá stěna, Dolní stěna, Zadní stěna). 

Parametr Viditelné stěny definuje, zda se mají stěny zobrazovat jako kvádry nebo zda se levá
a dolní stěna nemá zobrazovat vůbec a zadní stěna se má zobrazovat jen jako obdélník.

Pokud  je  na  záložce  3D  zakázáno  zobrazení  3D  grafu,  je  zobrazována  zadní  stěna  jako
obdélník a volby na záložkách Levá stěna a Dolní stěna nemají žádný vliv na zobrazení.

Pozadí

Definuje barvu dané stěna.

Okraj

Definuje způsob zvýraznění hran stěny (kvádru). Stiskem tlačítka dojde k vyvolání Editoru
barvy okraje.
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Vzorek

Definuje  způsob  vyplnění  stran  dané  stěny.  Stiskem  tlačítka  dojde  k vyvolání  Editoru
barvy vzorku.

Průhledná

Aktivací  volby  se  dosáhne  toho,  že  stěna  není  vyplněna  žádnou  barvou  a  je  tudíž
průhledná. Okraj stěny zůstává ve stavu definovaném volbou Okraj.

Velikost

Definuje šířku zobrazení dané stěny v pixelech.

3D tmavá

Pokud je volba aktivní, je tmavším odstínem zvýrazněn 3D efekt.

10.5.1.8  3D

Záložka umožňuje nastavit způsob trojrozměrného zobrazení grafu.

3D

Pokud je volba aktivní, je způsob zobrazení grafu trojrozměrný.

3D %

Určuje hloubku grafu v procentech jeho šířky.

Pravoúhlý

Určuje,  že  levá  osa  grafu  je  rovnoběžná  s levou  hranou  okna  a  spodní  osa  grafu  je
rovnoběžná  se  spodní  hranou  okna.  Pokud  je  volba  vybrána,  je  zakázáno  nastavení
Natočení, Výšky a Perspektivy. Pokud je vyžadován jiný způsob pohledu na graf, je nutné
zrušit výběr volby.

Zoomovat text

Definuje, zda má docházet ke zvětšení/zmenšení velikosti fontu popisků, pokud je graf
přibližován/oddalován pomocí funkce Zoom.

Zoom

Umožňuje zvětšit nebo zmenšit zobrazovaný graf.



505Parametry grafu

Reliance 4 – Vývojové prostředí

Natočení

Určuje natočení grafu kolem svislé osy (osa, která prochází středem grafu). 

Výška

Určuje natočení grafu kolem vodorovné osy (osa, která prochází středem grafu).

Vodorovný posun

Umožňuje měnit pozici zobrazení grafu v rámci vodorovné osy.

Svislý posun

Umožňuje měnit pozici zobrazení grafu v rámci svislé osy.

Perspektiva

Umožňuje nastavit úroveň perspektivní deformace zobrazení grafu.

10.5.2  Řady

První ovládací prvek na  záložce  je  rozbalovací  nabídka  se  seznamem řad  grafu.  Po  výběru
požadované řady grafu je možné pomocí ovládacích prvků na záložkách Formát, Bod, Obecné
a Popisky bodů měnit parametry zobrazení řady grafu.

Formát

Bod

10.5.2.1  Formát

Parametry definují způsob zobrazení řady grafu (spojnice mezi body grafu).

Okraj

Definuje způsob vykreslení okraje řady. Stiskem tlačítka dojde k vyvolání  Editoru  barvy
okraje.

Barva

Definuje barvu výplně, případně barvu vzorku řady.
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3D tmavá

Aktivací volby je dosaženo 3D efektu.

Každý díl čáry jinou barvou

Aktivuje styl  zobrazení  grafu,  kdy  jsou  jednotlivé  spojnice  mezi  body  grafu  vykresleny
různou barvou, čímž je dosaženo jejich výraznějšího rozlišení.

Režim čáry

Schody

Spojnice mezi dvěma body řady je místo přímky vykreslována pomocí jedné vodorovné a
jedné svislé čáry (plošky v případě 3D grafu).

Obrácené

Při režimu vykreslování čáry pomocí schodů je první čára svislá a druhá vodorovná.

Vzorek

Definuje  vzorek  výplně  řady  grafu.  Možnosti  jsou  Plný,  Průhledný,  Vodorovný,  Svislý,
Diagonální, Diagonální (obráceně), Křížový, Diagonální křížový.

10.5.2.2  Bod

Parametry definují způsob vykreslování jednotlivých bodů řady grafu.

Viditelný

Definuje, zda se mají body zobrazovat.

3D

Definuje, zda se mají body zobrazovat jako plošné nebo jako prostorové objekty. Volba je
použitelná pouze pro styl bodů Čtverec, Troj úhelník a Obrácený troj úhelník.

Roztáhnout okraje

Volba určuje, zda se má rozsah os automaticky  zvětšit  tak, aby  se  body  řady  zobrazily
uvnitř grafu. 
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3D tmavá

Aktivuje stínování stěn  objektů,  které  reprezentují  bod,  aby  bylo  dosaženo  3D efektu.
Volba je použitelná pouze pro styl bodů Čtverec, Troj úhelník a Obrácený troj úhelník.

Šířka

Definuje šířku objektů, které reprezentují body řady.

Výška

Definuje výšku objektů, které reprezentují body řady.

Styl

Definuje  tvar  objektů,  které  reprezentují  body  řady.  Možnosti  jsou  Čtverec,  Kruh,
Troj úhelník,  Obrácený  troj úhelník,  Kříž,  Diagonální  kříž,  Hvězda,  Kosočtverec,  Malá
tečka.

Pozadí

Definuje barvu objektů, které reprezentují body řady.

Implicitní

Pokud je volba aktivní, je barva bodů řady stejná jako barva čáry řady, která se nastavuje
na záložce Formát.

Okraj

Definuje způsob zvýraznění  hran  objektů,  které  reprezentují  body  řady  grafu.  Stiskem
tlačítka dojde k vyvolání Editoru barvy okraje.

10.5.2.3  Obecné

Parametry definují zobrazení hodnot bodů na osách grafu.

Obecné

Zobrazit v legendě

Definuje, zda se mají zobrazit hodnoty bodů v legendě grafu.

Kurzor

Definuje vzhled kurzoru myši nad body grafu.
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Formáty

Hodnoty

Nastavuje šablonu pro formátování číselné hodnoty zobrazovanou v popiscích bodů.

Procenta

Nastavuje  šablonu  pro  formátování  procentuální  hodnoty  zobrazovanou  v popiscích
bodů.

Vodorovná osa

Určuje osy, které budou sloužit k zobrazení X-ových hodnot bodů.

Datum a čas

Aktivací volby dojde k převodu číselných X-ových hodnot  na text, který  bude zobrazovat
čas. Nastavení způsobu zobrazení času lze nastavit pomocí parametru Formát hodnot.

Svislá osa

Určuje osy, které budou sloužit k zobrazení hodnot bodů.

Datum a čas

Aktivací  volby  dojde  k převodu  číselných  hodnot  na  text,  který  bude  zobrazovat  čas.
Nastavení způsobu zobrazení času lze nastavit pomocí parametru Formát hodnot.

10.5.2.4  Popisky bodů

Viditelné

Definuje, zda se mají zobrazovat popisky bodů.

Formát

Barva pozadí

Definuje barvu pozadí rámu popisku.

Průhledné

Aktivací volby  se dosáhne toho, že  pozadí  popisku  není  vyplněno  žádnou  barvou  a  je
tudíž průhledné. Okraj popisku zůstává ve stavu definovaném volbou Okraj .
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Font

Definuje font, barvu a řez písma popisků.

Okraj

Definuje  způsob  zvýraznění  rámu  popisku.  Stiskem  tlačítka  dojde  k vyvolání  Editoru
barvy okraje.

Oříznout

Aktivací volby  dojde  k oříznutí  popisků,  které  leží  mimo  plochu  grafu.  Plocha  grafu  je
určena rozměry vodorovných a svislých os.

Šipky

Barva

Definuje způsob zobrazení šipky popisku bodu. Stiskem tlačítka dojde k vyvolání Editoru
barvy okraje.

Délka

Určuje délku šipky. Jde o vzdálenost mezi středem bodu a rámem popisku.

Styl

Definuje text popisku bodu.

Hodnota

V popisku bodu bude zobrazena hodnota bodu.

Procenta

V popisku  bodu  bude  zobrazen  procentuální  podíl  hodnoty  bodu  z  celkového  součtu
všech hodnot.

Text

V popisku bodu bude zobrazeno textové označení bodu.

Text a procenta

V popisku  bodu  bude  zobrazeno  textové  označení  bodu  a  procentuální  podíl  hodnoty
bodu z celkového součtu všech hodnot.
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Text a hodnota

V popisku bodu bude zobrazeno textové označení bodu a hodnota bodu.

Legenda

Text popisku je určen parametrem Styl textu legendy.

Procenta z celku

V popisku  bude  zobrazen  procentuální  podíl  hodnoty  bodu  z celkového  součtu  všech
hodnot řady a celkový součet všech hodnot řady.

Text a procenta z celku

V popisku  bodu  bude  zobrazeno  textové  označení  bodu,  procentuální  podíl  hodnoty
bodu z celkového součtu všech hodnot řady a celkový součet všech hodnot řady.

X-ová hodnota

V popisku bude zobrazena X-ová hodnota bodu.

10.5.3  Editor barvy okraje

Editor umožňuje definovat viditelnost, styl, šířku a barvu čáry. Pokud je vybraná šířka větší než
1, není možné kreslit j inou čáru než plnou.

10.5.4  Editor barvy vzorku

Editor umožňuje  definovat  styl  a  barvu  výplňového  vzorku.  Je  možné  vybrat  si  z běžných
způsobů šrafování, které je potom vykreslováno vybranou barvou.

10.5.5  Typy řad grafu

Typ řady Obrázek
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Čárový

Rychlý čárový

Sloupcový
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Horizontální sloupcový

Plošný

Koláčový
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Bodový
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10.6  Proměnné prostředí

Proměnná Hodnota

$(ProjectName) Název projektu

$(Reliance) Adresář <Reliance4>\, tj . adresář programových souborů Reliance 4

$(Components) Adresář <Reliance4>\Components\, tj . adresář komponent (grafických objektů) Reliance 4

$(Drivers) Adresář <Reliance4>\Drivers\, tj . adresář komunikačních driverů Reliance 4

$(Project) Adresář <Project>\, tj . adresář vizualizačního projektu Reliance 4

$(CustomReports) Adresář <Project>\Main\CustomReports\

$(SettingsProfiles) Adresář <Project>\Settings\Profiles\

$(SettingsComponents) Adresář <Project>\Settings\Components\

$(SettingsRecipes) Adresář <Project>\Settings\Recipes\

$(HistoryAlarmsEvents) Adresář <Project>\History\AlarmsEvents\

$(HistoryData) Adresář <Project>\History\Data\

$(HistoryPostmort) Adresář <Project>\History\Postmort\

$(HistoryWindowRecords) Adresář <Project>\History\WindowRecords\

$(UserDocuments) Adresář %USERPROFILE%\Dokumenty\, tj . adresář obsahuj ící data uživatele

$(ApplicationData) Adresář %PROGRAMDATA%\, tj . adresář obsahuj ící data aplikací
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10.7  Struktura adresářů a souborů

Adresáře a soubory 

Programové soubory

Veřejné dokumenty

Dokumenty uživatele

Uživatelské nastavení

Soubory projektu

10.7.1  Programové soubory

Adresářová struktura SCADA/HMI systému Reliance 4.

Adresář LicenseService

Adresář Reliance4

Adresář BatchFiles

Adresář Cert

Adresář Components

Adresář Config

Adresář Doc

Adresář Drivers

Adresář Help

Adresář Languages

Adresář ThinClients

Adresář Utils

Adresář WebServer

Adresář RelianceAddOnPack

Adresář RelianceOPCServer

Adresář Doc
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Adresář Help

10.7.1.1  Adresář LicenseService

Hlavní programové soubory

LicenseService.
Server.exe

Reliance License Service

Ostatní programové soubory

*.dll další programové součásti a knihovny

Dávkové soubory

install.bat zaregistruje a spustí službu Reliance License Service

uninstall.bat zastaví a odregistruje službu Reliance License Service

10.7.1.2  Adresář Reliance4

Hlavní programové soubory

R_Ctl.exe Reliance Control

R_CtlSrv.exe Reliance Control Server

R_Design.exe Reliance Design

R_DrvSrv.exe Reliance Driver Server

R_Srv.exe Reliance Server

R_View.exe Reliance View

Nástroje a utility SCADA/HMI systému Reliance

R_3to4.exe Reliance  3  to  4  Project  Converter.  Nástroj  pro  konverzi
projektů z formátu Reliance 3 do formátu Reliance 4.
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R_RCC.exe Reliance  Remote  Control  Center.  Program  pro  dálkové
ovládání  runtime  modulů  Reliance  prostřednictvím
počítačové sítě s podporou komunikačního protokolu TCP/IP.

R_DTEditor.exe Editor  souborů  RDT  (Datová  tabulka  Reliance).  Některé
konfigurační  a  datové  soubory  jsou  v projektu  Reliance
uloženy v rámci rdt tabulky (seznam proměnných, parametry
komponent atd.).

R_FRDesigner.exe Návrhář sestav FastReport. Program pro návrh šablon sestav
typu FastReport.

R_FRViewer.exe Prohlížeč  sestav  FastReport.  Program  pro  zobrazení  sestav
typu FastReport. 

Ostatní programové soubory

*.dll, *.bpl další programové součásti a knihovny

Ostatní soubory

R_VersionInfo.ini informace o aktualizaci SCADA/HMI systému Reliance

10.7.1.2.1  Adresář BatchFiles

Dávkové soubory

R_DrvSrv_RegServer.
bat

zaregistruje Reliance Driver Server jako COM server

R_DrvSrv_RegService.
bat

zaregistruje Reliance Driver Server jako službu

R_DrvSrv_StartApp.
bat

spustí Reliance Driver Server jako aplikaci

R_DrvSrv_StartServic
e.bat

spustí Reliance Driver Server jako službu

R_DrvSrv_StopService
.bat

zastaví službu Reliance Driver Server

R_DrvSrv_UnRegServic
e.bat

odregistruje službu Reliance Driver Server
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R_Srv_RegService.bat zaregistruje Reliance Server jako službu

R_Srv_StartApp.bat spustí Reliance Server jako aplikaci

R_Srv_StartService.
bat

spustí Reliance Server jako službu

R_Srv_StopService.
bat

zastaví službu Reliance Server

R_Srv_UnRegService.
bat

odregistruje službu Reliance Server

10.7.1.2.2  Adresář Cert

Soubory certifikátů pro zabezpečené spojení s datovými servery SCADA/HMI systému
Reliance

cert.pem certifikát

key.pem privátní klíč

root.pem kořenový certifikát

pass.txt obsahuje heslo pro odemknutí certifikátu

10.7.1.2.3  Adresář Components

Programové soubory (DLL knihovny) komponent

ActivePicture.dll Aktivní obrázek

ActiveText.dll Aktivní text

ActiveXContainer.dll ActiveX kontejner

AmitTimeProgram.dll AMiT – Časový program

Animation.dll Animace

AxisIPCamera.dll IP kamera Axis

BACnetTimeProgram.dll BACnet – Časový program

Bar.dll Obdélník

Bevel.dll Rám

Button.dll Tlačítko

Circle.dll Kruh
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Clock.dll Hodiny

ComboBox.dll Rozbalovací nabídka

Container.dll Kontejner

DataGrid.dll Tabulka

DataTree.dll Strom

Digifort.dll Digifort

Display.dll Displej

EditBox.dll Zadávací pole

EditMemo.dll Zápisník

ElgasGasComposition.dll Elgas – Složení plynu

Ellipse.dll Elipsa

EquithermalCurve.dll Ekvitermní křivka

Gauge.dll Ukazatel

Grid.dll Mřížka

CheckBox.dll Zatržítko

InternetExplorer.dll Internet Explorer

JohnsonControlsHolidays.dll Johnson Controls – Editor svátků

JohnsonControlsTimeProgram.
dll

Johnson Controls – Časový program

JohnsonControlsTimeProgramOn
Off.dll

Johnson Controls – Dvoustavový časový program

LevelFillPicture.dll Plněný obrázek

Line.dll Čára

MultimediaPlayer.dll Multimediální přehrávač

PelcoIPCamera.dll IP kamera Pelco

Picture.dll Obrázek

Pipe.dll Potrubí

PopupMenu.dll Lokální menu

ProgressBar.dll Indikátor průběhu

ProgressWheel.dll Kruhový indikátor
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RadioButtons.dll Radiová tlačítka

RealTimeChart.dll Plovoucí diagram

RealTimeTrend.dll Plovoucí graf

RoundedBar.dll Oblý obdélník

SauterHolidays.dll Sauter – Editor svátků

SauterTimeProgram.dll Sauter – Časový program 

Scale.dll Stupnice

SimpleTimeProgram.dll Jednoduchý časový program

TecoIRC.dll Teco – IRC

TecoTimeProgram.dll Teco – Časový program

Text.dll Text

TimeProgram.dll Časový program

TrackBar.dll Posuvník

VivotekIPCamera.dll IP kamera Vivotek

WagoTimeProgram.dll Wago – Časový program

10.7.1.2.4  Adresář Config

IPBlackList.txt seznam IP adres, které datový  server ignoruje a na dotazy  z
těchto adres neodpovídá

IPWhiteList.txt seznam  IP  adres,  které  datový  server  akceptuje  (ostatní
ignoruje)  a  na  dotazy  z  těchto  adres  odpovídá  (na  ostatní
neodpovídá)

Languages.txt seznam světových jazyků

MIME.txt typy médií (Internet Media Type, MIME) webového serveru

MobileUserAgents.txt seznam  identifikátorů  internetových  prohlížečů  (tzv.  User
Agentů) v mobilních zařízeních

NationalChars.txt převodní tabulka pro odstraňování národních znaků  (znaků
s diakritickými znaménky)

Scripts.txt syntaxe funkcí a procedur jazyka VBScript a definice objektů
SCADA/HMI systému Reliance pro práci ve skriptech

ScriptsLocStrings.txtjazyková lokalizace pro soubor Scripts.txt
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SMSCN.txt seznam  telefonních  čísel  servisních  center  SMS  světových
GSM operátorů

10.7.1.2.5  Adresář Doc

Dokumentace

BuildingAutomation_<L
ANG>.pdf

Automatizace budov

CustomReports_<LANG>.
pdf

Návrhář sestav FastReport (originální nápověda)

DataExchange_<LANG>.
pdf

Možnosti výměny dat

DataServers_<LANG>.
pdf

Datové servery (Reliance Server, Reliance Control Server)

Design_<LANG>.pdf Vývojové prostředí (Reliance Design)

FirstSteps_<LANG>.pdf První  kroky  (seznámení  s vývojovým  prostředím  Reliance
Design)

LicenseActivation_<LA
NG>.pdf

Aktivace licence

LicenseKeyUtil_<LANG>
.pdf

Utilita pro licenční klíče

Runtime_<LANG>.pdf Runtime moduly (Reliance View, Reliance Control, Reliance
Server, Reliance Control Server)

Scripts_<LANG>.pdf Skripty  (funkce  a  procedury  jazyka  VBScript  a  objekty
SCADA/HMI systému Reliance pro práci ve skriptech)

Tutorial_OPC_<LANG>.
pdf

OPC servery (tutoriál)

WebClient_<LANG>.pdf Webový klient (Web Client)

kde <LANG> znamená identifikátor jazyka

Ostatní

History_<LANG>.html

History_Old_<LANG>.
html

Historie změn SCADA/HMI systému Reliance

kde <LANG> znamená identifikátor jazyka
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10.7.1.2.6  Adresář Drivers

Programové soubory (DLL knihovny) komunikačních driverů

R_DrvAllenBradley.dll stanice  Allen-Bradley

R_DrvAmit.dll stanice AMiT

R_DrvBACnet.dll stanice BACnet

R_DrvCimon.dll stanice CIMON

R_DrvDLMS.dll stanice komunikující protokolem DLMS

R_DMB.dll stanice komunikující protokolem DMB

R_DNP3.dll stanice komunikující protokolem DNP3

R_DrvElgas.dll stanice Elcor94 a stanice komunikující protokolem Elgas2

R_DrvGeneric.dll stanice Generic

R_DrvIEC104.dll stanice IEC101, IEC104 

R_DrvIEC62056.dll stanice IEC62056

R_DrvInmat.dll stanice Inmat

R_DrvIoT.dll stanice IoT

R_DrvJohnson.dll stanice Johnson Controls DX9100, SC9100 a FX15

R_DrvKNX.dll stanice komunikující prostřednictvím sítě KNX/IP

R_DrvMBus.dll stanice MBus, MBus Sensonic Plus

R_DrvMitsubishi.dll stanice komunikující protokolem MELSEC A

R_DrvModbus.dll stanice Modbus a Wago

R_DrvMQTT.dll stanice komunikující protokolem MQTT

R_DrvOmron.dll stanice Omron

R_DrvPromos.dll stanice Promos

R_DrvQMD.dll stanice QMD

R_DrvSauter.dll stanice Sauter EY2400

R_DrvSiemens.dll stanice Siemens SIMATIC

R_DrvSMS.dll odesílání a příjem SMS zpráv

R_DrvTeco.dll stanice Teco

R_DrvWSR3000.dll stanice Rittmeyer wsr3000
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Další programové soubory

Reli_Comm.exe Reliance – External Communicator 

Ostatní soubory

*.ini nastavení driverů

10.7.1.2.7  Adresář Help

Nápověda (HTML Help)

CustomReports.chm Návrhář sestav FastReport (originální nápověda)

Design_<LANG>.chm Vývojové prostředí

Scripts_<LANG>.chm Skripty (funkce a procedury jazyka VBScript a objekty  SCADA/
HMI systému Reliance pro práci ve skriptech)

Runtime_<LANG>.chm Runtime  moduly  (Reliance  View,  Reliance  Control,  Reliance
Control Server)

VBScript5.chm Visual Basic Scripting (originální nápověda)

WindowsScript56.chm Windows Script Technologies (originální nápověda)

kde <LANG> znamená identifikátor jazyka

10.7.1.2.8  Adresář Languages

Adresář Languages  je obsažen v knihovně SCADA/HMI systému Reliance. Knihovna není
součástí  instalátoru  SCADA/HMI  systému  Reliance,  instaluje  se  pomocí  samostatného
instalátoru. Umístění tohoto adresáře lze změnit v dialogovém okně Možnosti prostředí.

Adresáře

*.lng,  *.ENU,  *.DEU,  *.
ELL,  *.ESP,  *.FRA,  *.
HUN,  *.LTH,  *.PLK,  *.
RUS,  *.SKY,  *.SLV,  *.
TRK, *.ARA

další programové součásti a jazykové knihovny
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10.7.1.2.9  Adresář ThinClients

Soubory tenkých klientů

Tyto  soubory  se  používají  (vybaluje  se  jejich  obsah)  při  exportu  projektu  pro  vzdálené
uživatele. Obsah souborů *Custom.zip  se vybaluje  nakonec,  soubory  tedy  mají  nejvyšší
prioritu. Jsou určeny pro přepsání výchozích souborů uživatelskými.

WebClient.zip programové soubory a další soubory webového klienta

WebClientCustom.
zi_

archiv  s uživatelskými  soubory  webového  klienta  (viz  popis
v souboru ReadMe.txt)

WebClientLib.zip knihovny webového klienta

ReadMe.txt instrukce k vytvoření uživatelských souborů

10.7.1.2.10  Adresář Utils

Pomocné nástroje a utility SCADA/HMI systému Reliance

R_AppKill.exe Ukončí externí aplikaci definovanou  v souboru  R_AppKill.ini.
Název  ini  souboru  může  být  utilitě  předán  také  jako  parametr.
Utilita je ve SCADA/HMI systému Reliance  zpravidla  spouštěna  ze
skriptu (RSys.ExecApp) nebo pomocí příslušné akce.

První dva parametry  ini  souboru identifikují  okno aplikace,  která
má být ukončena (stačí definovat jeden parametr). Parametr Delay
definuje  interval  v sekundách,  který  má  uplynout  mezi  pokusem
o korektní ukončení a vynuceným ukončením aplikace.

R_AppRun.exe Spustí  externí  aplikaci  s parametry  podle  nastavení  v souboru
R_AppRun.ini.  Název  bloku  parametrů  (v ini  souboru  uvnitř
hranatých  závorek)  je  třeba  předat  jako  parametr  programu
R_AppRun.exe  při  jeho  spouštění  (obvykle  ze  skriptu  nebo
pomocí akce).

R_DTWriter.exe Program pro zápis hodnoty do souboru rdt pomocí příkazové řádky.
Program vyžaduje  čtyři  parametry:  název  rdt  tabulky,  číslo  řádku,
číslo  sloupce  a  nová  hodnota  buňky.  Spuštění  programu  bez
parametrů zobrazí stručnou nápovědu.
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R_Start.exe Umožňuje spustit externí aplikaci s časovou prodlevou. Zpravidla se
používá ke spuštění runtime modulu po startu počítače. Spouštěná
aplikace včetně parametrů a času zpoždění v sekundách se definuje
v souboru R_Start.ini.

R_Termin.exe Provede  korektní  ukončení  všech  runtime  modulů  spuštěných
v aktuální  relaci  Windows.  Zpravidla  je  používán  společně
s obslužným programem záložního zdroje při výpadku energie.

Složka LicenseKeyUtil  obsahuje Utilitu pro licenční klíče (LicenseKey.Util.exe),
která umožňuje zjistit informace o licenci (výčet zakoupených modulů, komunikačních driverů,
tenkých  klientů,  datových  bodů  atd.)  uložené  v licenčním  klíči  (hardwarovém  nebo
softwarovém). Dále umožňuje upgradovat klíč pomocí licenčního souboru a zálohovat  klíč do
licenčního souboru. Utilita vyžaduje nainstalovaný Microsoft .NET Framework, který je součástí
instalátoru Reliance Add-On Pack.

10.7.1.2.11  Adresář WebServer

Soubory používané webovým serverem

Pages.zip šablony html stránek používaných webovým serverem zabudovaným
v datových serverech

PagesCustom.zi_ uživatelské  šablony  html  stránek  používaných  webovým  serverem
zabudovaným v datových serverech 

Filter_WhiteLis
t.txt

nastavení IP filtru – seznam povolených IP adres

Filter_BlackLis
t.txt

nastavení IP filtru – seznam zakázaných IP adres

ReadMe_<LANG>.
txt

instrukce k vytvoření uživatelských souborů šablon html stránek

kde <LANG> znamená identifikátor jazyka

10.7.1.3  Adresář RelianceAddOnPack

Adresář  RelianceAddOnPack  obsahuje  instalátory  programů  třetích  stran  používaných
SCADA/HMI  systémem  Reliance.  Jde  například  o  databázové  stroje,  běhová  prostředí  či
ovladače nainstalované pomocí instalátoru Reliance Add-On Pack.
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10.7.1.4  Adresář RelianceOPCServer

Hlavní programové soubory

OPC.Monitor.Client.
exe

Monitorovací klient Reliance OPC Server

OPC.Systray.exe

Ostatní programové soubory

*.exe, *.dll další programové součásti a knihovny

Dávkové soubory

RegServer.bat zaregistruje a spustí službu Reliance OPC Server

UnregServer.bat zastaví a odregistruje službu Reliance OPC Server

10.7.1.4.1  Adresář Doc

Dokumentace

OPCServer_<LANG>.pdf

kde <LANG> znamená identifikátor jazyka

10.7.1.4.2  Adresář Help

Nápověda (HTML Help)

OPCServer_<LANG>.
chm

kde <LANG> znamená identifikátor jazyka

10.7.2  Veřejné dokumenty

Adresářová struktura veřejných dokumentů SCADA/HMI systému Reliance.
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Adresář Licenses

Adresář Reliance4

Adresář RelianceLicenseService

Adresář RelianceOPCServer

10.7.2.1  Adresář Licenses

Adresář Licenses obsahuje licenční klíče SCADA/HMI systému Reliance.

10.7.2.2  Adresář Reliance4

Examples

Obsahuje ukázkové projekty SCADA/HMI systému Reliance.

Help

Nápověda, kterou poskytují datové servery (HTML)

DataServers_<LANG> adresář s nápovědou k datovému serveru

WebClient_<LANG> adresář s nápovědou k webovému klientovi

kde <LANG> znamená identifikátor jazyka

Library

Adresář  Library  obsahuje  knihovnu  SCADA/HMI  systému  Reliance.  Knihovna  není
součástí  instalátoru  systému  Reliance,  instaluje  se  pomocí  samostatného  instalátoru.
Umístění tohoto adresáře lze změnit v dialogovém okně Možnosti prostředí.

Adresáře

Pictures obsahuje obrázky grafické knihovny
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Logs

Adresář Logs  obsahuje  záznamy  o  běhu  modulů  SCADA/HMI systému  Reliance  (runtime
modulů a komunikačních driverů).

PostInstallFiles

Adresář  PostInstallFiles  obsahuje  soubory  zpracovávané  po  instalaci  SCADA/HMI
systému  Reliance  při  prvním spuštění  některého  z  modulů.  Při  prvním spuštění  je  archiv
rozbalen do příslušného adresáře a k názvu je přidán řetězec "_backup". Pokud tento řetězec
odstraníte,  při  příštím  spuštění  bude  soubor  znovu  zpracován  (může  sloužit  k  obnově
původního stavu).

Soubory

Examples.zip ukázkové  příklady;  archiv  je  při  prvním  spuštění  některého  z
modulů  SCADA/HMI  systému  Reliance  rozbalen  do  adresáře
<Reliance>\Examples

Examples_Backup.
zip

obsahuje  zálohu  ukázkových  příkladů  dodávaných  se  SCADA/
HMI systémem Reliance

WebHelp.zip soubory  dokumentace  pro  webový  server;  archiv  je  při  prvním
spuštění  některého  z  modulů  SCADA/HMI  systému  Reliance
rozbalen do adresáře <Reliance>\Help

WebHelp_Backup.zip obsahuje zálohu dokumentace pro webový server

SDK

Adresář  SDK  obsahuje  ukázkové  příklady  připojení  k  datovému  serveru  pomocí  webové
služby.

Settings

Inicializační soubory

R_3to4.ini nastavení modulu Reliance 3 to 4 Project Converter

R_CmpLib.ini nastavení palety komponent

R_Ctl.ini nastavení modulu Reliance Control
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R_CtlSrv.ini nastavení modulu Reliance Control Server

R_Design.ini nastavení modulu Reliance Design

R_DrvSrv.ini nastavení modulu Reliance Driver Server

R_DTEditor.ini nastavení utility Editor souborů RDT

R_FRDesigner.ini nastavení utility Návrhář sestav FastReport

R_FRViewer.ini nastavení utility Prohlížeč sestav FastReport

R_Options.ini nastavení SCADA/HMI systému Reliance 4

R_RCC.ini nastavení utility Reliance Remote Control Center

R_Srv.ini nastavení modulu Reliance Server

R_View.ini nastavení modulu Reliance View

Reli_Comm.ini nastavení driveru External Communicator

Ostatní

ScriptTemplates.txt obsahuje šablony skriptů

10.7.2.3  Adresář RelianceLicenseService

Settings

Konfigurační soubory

settings.config

10.7.2.4  Adresář RelianceOPCServer

Logs

Adresář Logs obsahuje záznamy o běhu modulu Reliance OPC Server.

Settings

Konfigurační soubory

Client.config
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Server.config

Systray.config

10.7.3  Dokumenty uživatele

Adresářová struktura dokumentů uživatele SCADA/HMI systému Reliance.

Adresář Projects

Adresář ProjectsBackup

10.7.3.1  Adresář Projects

Adresář pro nové projekty SCADA/HMI systému Reliance. Umístění tohoto adresáře lze změnit
v dialogovém okně Možnosti prostředí.

10.7.3.2  Adresář ProjectsBackup

Adresář  pro  zálohy  projektů  SCADA/HMI  systému  Reliance.  Umístění  tohoto  adresáře  lze
změnit v dialogovém okně Možnosti prostředí.

10.7.4  Uživatelské nastavení

Adresářová struktura nastavení uživatele SCADA/HMI systému Reliance.

Adresář Reliance4

Adresář RelianceLicenseKeyUtil
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10.7.4.1  Adresář Reliance4

Settings

Soubory s uživatelským nastavením

R_3to4.dsk nastavení modulu Reliance 3 to 4 Project Converter

R_Ctl.dsk nastavení modulu Reliance Control

R_CtlSrv.dsk nastavení modulu Reliance Control Server

R_Design.dsk nastavení modulu Reliance Design

R_DTEditor.dsk nastavení utility Editor souborů RDT

R_FRDesigner.dsk nastavení utility Návrhář sestav FastReport

R_FRViewer.dsk nastavení utility Prohlížeč sestav FastReport

R_RCC.dsk nastavení utility Reliance Remote Control Center

R_View.dsk nastavení modulu Reliance View

Ostatní soubory

R_Design.kst nastavení klávesových zkratek

10.7.4.2  Adresář RelianceLicenseKeyUtil

Settings

Konfigurační soubory

settings.config

10.7.5  Soubory projektu

Adresářová struktura projektu vytvořeného ve SCADA/HMI systému Reliance.

Složka projektu

Adresář History

Adresář Main
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Adresář Settings

Adresář ThinClients

10.7.5.1  Složka projektu

*.rp4 hlavní  soubor  vizualizačního  projektu,  který  obsahuje  základní
parametry projektu

*.dsk nastavení parametrů vývojového prostředí v rámci projektu

Info.txt informace o struktuře projektu

10.7.5.2  Adresář History

AlarmsEvents

Adresář AlarmsEvents je výchozím adresářem pro ukládání tabulek s historickými alarmy/
událostmi. Archivní soubory mohou být  uloženy  v podadresářích a pojmenovány  podle jejich
typu (parametr Archivní  soubory  v  dialogu Možnosti projektu > Proj ekt > Alarmy/ události  >
Databáze > Souborová).

AE.rdt aktuální soubor databáze alarmů/událostí

Data

Adresář  Data  je  výchozím  adresářem  pro  ukládání  tabulek  s historickými  daty.  Archivní
soubory  mohou  být  uloženy  v podadresářích  a  pojmenovány  podle  jejich  typu  (parametr
Archivní soubory na záložce Upřesnit ve Správci datových tabulek).

*.dbf tabulka s historickými daty ve formátu dBASE

*.mb tabulka s historickými daty ve formátu Paradox

Postmort

Adresář  Postmort  je  výchozím  adresářem  pro  ukládání  dat  postmortu.  Umístění  tohoto
adresáře lze změnit ve Správce struktury proj ektu > Počítač > Postmort.
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WindowRecords

Adresář WindowRecords je výchozím adresářem pro ukládání záznamů k oknům. Umístění
tohoto adresáře lze změnit  ve Správci  struktury  proj ektu  v  parametrech počítače na záložce
Ostatní.

10.7.5.3  Adresář Main

Apps

Adresář určený pro soubory externích aplikací spouštěných z vizualizačního projektu.

CustomReports

Soubory  se  šablonami  uživatelských  sestav  použitými  ve  vizualizačním  projektu.  Název
každého souboru je složen  ze  dvou  částí.  První  část  odpovídá  názvu  uživatelské  sestavy  a
druhá  ID  uživatelské  sestavy  v hexadecimálním  formátu.  Jde  o  soubory  ve  formátu  XML
s kódováním Unicode.

MMedia

Adresář určený  pro multimediální soubory  použité ve vizualizačním projektu  (např.  soubory
typu *.wav pro přiřazení zvuků různým operacím).

Pictures

Soubory  obrázků  naimportovaných  do  vizualizačního  projektu.  Název  každého  souboru  je
složen ze dvou částí. První část odpovídá názvu obrázku a druhá ID obrázku v hexadecimálním
formátu.  Jde  o  soubory  ve  grafických  formátech  podporovaných  SCADA/HMI  systémem
Reliance.

Scripts

Soubory  se  skripty  v jazyku  VBScript  použitými  ve  vizualizačním  projektu.  Název  každého
souboru  je  složen  ze  dvou  částí.  První  část  odpovídá  názvu  skriptu  a  druhá  ID  skriptu
v hexadecimálním formátu. Jde o textové soubory (.txt) s kódováním Unicode.
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Strings

Soubory  s lokalizovatelnými  texty  použitými  ve  vizualizačním  projektu.  Název  každého
souboru  je  složen  ze  tří  částí.  První  část  znamená  kód  jazyku,  druhá  kód  země  a  třetí  ID
objektu v hexadecimálním formátu. Jde o textové soubory (.txt) s kódováním Unicode.

System

Soubory  s tabulkami  jednotlivých  objektů  definovaných  ve  vizualizačním  projektu  a  jejich
vzájemné vazby. Jde o soubory ve formátu RDT (Datová tabulka Reliance).

Objects_00000001.
rdt

tabulka objektů typu "Dispečink"

Objects_00000002.
rdt

tabulka objektů typu "Počítač"

Objects_00000003.
rdt

tabulka objektů typu "Uživatel"

Objects_00000004.
rdt

tabulka objektů typu "Tiskárna"

Objects_00000005.
rdt

tabulka objektů typu "Okno"

Objects_00000006.
rdt

tabulka objektů typu "Alarm/událost"

Objects_00000007.
rdt

tabulka objektů typu "Skript"

Objects_00000008.
rdt

tabulka objektů typu "Komunikační zóna"

Objects_00000009.
rdt

tabulka objektů typu "Proměnná"

Objects_0000000A.
rdt

tabulka objektů typu "Připojená stanice"

Objects_0000000B.
rdt

tabulka objektů typu "Komunikační kanál"

Objects_0000000C.
rdt

tabulka objektů typu "Stanice"

Objects_0000000D.
rdt

tabulka objektů typu "Připojená datová tabulka"
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Objects_0000000E.
rdt

tabulka objektů typu "Datová tabulka"

Objects_0000000F.
rdt

tabulka objektů typu "Položka datové tabulky"

Objects_00000010.
rdt

tabulka objektů typu "Připojený graf"

Objects_00000011.
rdt

tabulka objektů typu "Graf"

Objects_00000012.
rdt

tabulka objektů typu "Řada grafu"

Objects_00000013.
rdt

tabulka objektů typu "Plovoucí graf"

Objects_00000014.
rdt

tabulka objektů typu "Řada plovoucího grafu"

Objects_00000015.
rdt

tabulka objektů typu "Připojená tabulková sestava"

Objects_00000016.
rdt

tabulka objektů typu "Tabulková sestava"

Objects_00000017.
rdt

tabulka objektů typu "Položka tabulkové sestavy"

Objects_00000018.
rdt

tabulka objektů typu "Připojená uživatelská sestava"

Objects_00000019.
rdt

tabulka objektů typu "Uživatelská sestava"

Objects_0000001A.
rdt

tabulka objektů typu "Položka uživatelské sestavy"

Objects_0000001B.
rdt

tabulka objektů typu "Připojený typ receptury"

Objects_0000001C.
rdt

tabulka objektů typu "Typ receptury"

Objects_0000001D.
rdt

tabulka objektů typu "Položka receptury"

Objects_0000001E.
rdt

tabulka objektů typu "Skupina síťových propojení"

Objects_0000001F.
rdt

tabulka objektů typu "Síťové propojení"
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Objects_00000020.
rdt

tabulka objektů typu "Modem"

Objects_00000021.
rdt

tabulka objektů typu "Obrázek"

Objects_00000022.
rdt

tabulka objektů typu "Připojený skript"

Objects_00000023.
rdt

tabulka objektů typu "Datová struktura"

Objects_00000024.
rdt

tabulka objektů typu "Položka datové struktury"

Objects_00000025.
rdt

tabulka objektů typu "Připojený uživatel"

Objects_00000026.
rdt

tabulka objektů typu "Akce"

Objects_00000027.
rdt

tabulka objektů typu "Komunikační driver"

Objects_00000028.
rdt

tabulka objektů typu "Připojený komunikační driver"

Objects_00000029.
rdt

tabulka objektů typu "Seznam stavů"

Objects_0000002A.
rdt

tabulka objektů typu "Stav"

Objects_0000002C.
rdt

tabulka objektů typu "Složka seznamů stavů"

Objects_0000002D.
rdt

tabulka objektů typu "Složka stavů"

Objects_0000002E.
rdt

tabulka objektů typu "Složka připojených stanic"

Objects_0000002F.
rdt

tabulka  objektů  typu  "Složka  připojených  komunikačních
driverů"

Objects_00000030.
rdt

tabulka objektů typu "Složka stanic"

Objects_00000031.
rdt

tabulka objektů typu "Složka komunikačních zón"

Objects_00000032.
rdt

tabulka objektů typu "Složka proměnných"
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Objects_00000033.
rdt

tabulka objektů typu "Složka alarmů/událostí"

Objects_00000034.
rdt

tabulka objektů typu "Složka připojených datových tabulek"

Objects_00000036.
rdt

tabulka objektů typu "Složka datových tabulek"

Objects_00000037.
rdt

tabulka objektů typu "Složka položek datové tabulky"

Objects_00000038.
rdt

tabulka objektů typu "Složka připojených grafů"

Objects_00000039.
rdt

tabulka objektů typu "Složka grafů"

Objects_0000003A.
rdt

tabulka objektů typu "Složka řad grafu"

Objects_0000003B.
rdt

tabulka objektů typu "Složka plovoucích grafů"

Objects_0000003C.
rdt

tabulka objektů typu "Složka řad plovoucího grafu"

Objects_0000003D.
rdt

tabulka  objektů  typu  "Složka  připojených  tabulkových
sestav"

Objects_0000003E.
rdt

tabulka objektů typu "Složka tabulkových sestav"

Objects_0000003F.
rdt

tabulka objektů typu "Složka položek tabulkové sestavy"

Objects_00000040.
rdt

tabulka  objektů  typu  "Složka  připojených  uživatelských
sestav"

Objects_00000041.
rdt

tabulka objektů typu "Složka uživatelských sestav"

Objects_00000042.
rdt

tabulka objektů typu "Složka položek uživatelské sestavy"

Objects_00000043.
rdt

tabulka objektů typu "Složka připojených typů receptur"

Objects_00000044.
rdt

tabulka objektů typu "Složka typů receptur"
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Objects_00000045.
rdt

tabulka objektů typu "Složka položek receptury"

Objects_00000046.
rdt

tabulka objektů typu "Složka připojených skriptů"

Objects_00000048.
rdt

tabulka objektů typu "Složka skriptů"

Objects_00000049.
rdt

tabulka objektů typu "Složka oken"

Objects_0000004B.
rdt

tabulka objektů typu "Složka počítačů"

Objects_0000004C.
rdt

tabulka objektů typu "Složka uživatelů"

Objects_0000004D.
rdt

tabulka objektů typu "Složka tiskáren"

Objects_0000004E.
rdt 

tabulka objektů typu "Složka modemů"

Objects_00000051.
rdt

tabulka objektů typu "Složka obrázků

Objects_00000052.
rdt

tabulka objektů typu "Složka datových struktur"

Objects_00000053.
rdt

tabulka objektů typu "Složka připojených uživatelů"

Objects_00000054.
rdt

tabulka objektů typu "Složka akcí"

Objects_00000055.
rdt

tabulka objektů typu "Složka komunikačních driverů"

Windows

Soubory  popisující  obsah vizualizačního okna  (vlastnosti  okna,  seznam komponent).  Název
každého souboru je složen ze dvou částí. První část  odpovídá názvu okna a druhá  ID okna
v hexadecimálním formátu. Jde o soubory ve formátu XML s kódováním UTF-8. 

*.xml soubor okna

Každý  soubor okna obsahuje tři  části.  První  část  popisuje  vlastnosti  okna,  druhá  obsahuje
výchozí  vlastnosti  komponent  použitých  v okně  a  třetí  část  obsahuje  seznam  komponent
použitých v okně (rozdíly oproti výchozím vlastnostem v druhé části).
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10.7.5.4  Adresář Settings

AlarmsEvents

Nastavení prohlížeče alarmů/událostí a seznam filtrů alarmů/událostí. Jde o INI soubory.

Components

Konfigurační a datové soubory komponent.

Komponenta Typ souboru Přípona

Jednoduchý časový program Jednoduchý časový program .tpr

Zápisník Datová tabulka Reliance .rdt

Strom Datová tabulka Reliance .rdt

Časový program Datová tabulka Reliance .rdt

Teco – Časový program Datová tabulka Reliance .rdt

Data

Soubory  obsahující poslední hodnoty  proměnných pro jednotlivé počítače. Jde o soubory  ve
formátu  RDT  (Datová  tabulka  Reliance).  Soubory  jsou  pojmenovány  podle  konvence
VarTagDataN.rdt,  kde  N  je  ID  počítače  podle  projektu  v  dekadickém  formátu  (např.
VarTagData1.rdt).

Desktop

Nastavení uživatelského rozhraní runtime modulů pro vizualizační projekt. Jde o INI soubory.
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Profiles

Nastavení  vybraných  parametrů  (prohlížeč  alarmů/událostí,  grafů,  tabulkových  sestav  atd.)
pro  jednotlivé  uživatele.  Nastavení  každého  uživatele  je  uloženo  v samostatném  adresáři.
Nastavení v adresáři Default je určeno pro případ, kdy není přihlášen žádný uživatel. Jde o 
INI soubory.

Recipes

Soubory  s uloženými  recepturami  projektu.  Soubory  jsou  ve  formátu  RDT  (Datová  tabulka
Reliance).

10.7.5.5  Adresář ThinClients

Kořenový adresář webového serveru zabudovaného v datových serverech Reliance  (Reliance
Server,  Reliance  Control  Server).  Tento  adresář  dále  obsahuje  soubory  tenkých  klientů  (
Reliance Web Client, Reliance Smart Client). Obsahuje následující podadresáře:

WebClient

Programové soubory webového klienta a soubory projektu vyexportované pro účely webového
klienta pomocí Průvodce exportem projektu pro vzdálené uživatele.

WSDL

Soubory s popisem rozhraní webové služby (Web Services Description Language) zabudované
do datových serverů SCADA/HMI systému Reliance.
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10.8  Druhy a typy proměnných

Druhy a typy proměnných

Vnitřní

Fyzické

Speciální vnitřní

Speciální fyzické

Odvozené

10.8.1  Vnitřní

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

Bool 0, 1 1 false, true

Byte 0 až 255 8

Word 0 až 65535 16

DoubleWord 0 až 4294967295 32

ShortInt -128 až 127 8

SmallInt -32768 až 32767 16

LongInt -2147483648 až 2147483647 32

LargeInt -263 až 263 - 1 64 -9,22 x 1018 až 9,22 x 1018

Float 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32

DoubleFloat 5,0 x 10-324 až 1,7 x 10308 64

DateTime interně jako DoubleFloat 64 viz popis pod tabulkou

Date interně jako DoubleFloat 64 viz popis pod tabulkou

Time interně jako DoubleFloat 64 viz popis pod tabulkou

TimeSpan  (amount  of
time)

interně jako DoubleFloat 64 viz popis pod tabulkou
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String max. 231 znaků max. 2 GB znak  s ASCII  kódem  "0"  řetězec
ukončí

UTF8String max. 231 znaků max. 2 GB

WideString (UCS-2) max. 230 znaků max. 2 GB

Typ proměnné Rozsah prvku Velikost (bitů) Poznámka

Array of Bool 0, 1 1 x n

Array of Byte 0 až 255 8 x n

Array of Word 0 až 65535 16 x n

Array of DoubleWord 0 až 4294967295 32 x n

Array of ShortInt -128 až 127 8 x n

Array of SmallInt -32768 až 32767 16 x n

Array of LongInt -2147483648 až 2147483647 32 x n

Array of LargeInt -263 až 263 - 1 64 x n -9,22 x 1018 až 9,22 x 1018

Array of Float 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32 x n

Array of DoubleFloat 5,0 x 10-324 až 1,7 x 10308 64 x n

Array of DateTime interně jako DoubleFloat 64 x n viz popis pod tabulkou

Array of Date interně jako DoubleFloat 64 x n viz popis pod tabulkou

Array of Time interně jako DoubleFloat 64 x n viz popis pod tabulkou

Array  of  TimeSpan
(amount of time)

interně jako DoubleFloat 64 x n viz popis pod tabulkou

Array of String max. 231 znaků 8 x n (max. 2 GB)

Array of UTF8String max. 231 znaků 8 x n (max. 2 GB)

Array of WideString (UCS-2) max. 230 znaků 16 x n (max. 2 GB)

kde n je počet prvků pole
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Proměnná typu DataBlock

Proměnná  typu  DataBlock  obsahuje  blok  paměti,  který  je  uživatelsky  strukturovaný.  Ve
SCADA/HMI systému  Reliance  je  možné  definovat  délku  bloku  (počet  bajtů).  Z  hlediska
licence má proměnná tohoto typu hodnotu jednoho datového bodu nezávisle na její délce. S
pamětí však nelze pracovat jako s polem bajtů (pomocí indexů). Vlastní organizace dat v bloku
paměti  už  vyplývá  z konkrétního  použití.  Např.  použijeme-li  DataBlock  pro  uložení  a
konfiguraci časového programu Vytápění/ klimatizace v komponentě Teco – Časový  program,
bude obsahovat datovou strukturu funkčního bloku _TTP4_.

Typ proměnné Rozsah Velikost (bajtů) Poznámka

DataBlock max.  231

baj tů
max. 2 GB s proměnnou nelze pracovat za pomoci indexů

Proměnná typu DateTime

Proměnná  typu  DateTime  je  reálné  číslo,  jehož  celá  část  čísla  označuje  počet  dní,  které
uplynuly od 30.12.1899. Desetinná část  znamená poměr uplynulé části dne (jaká část  z 24
hodin uplynula od půlnoci).

Příklady:

Hodnota Datum a čas

0 30.12.1899 00:00

2,75 1.1.1900 18:00

-1,25 29.12.1899 06:00

35065 1.1.1996 00:00

10.8.2  Fyzické

OPC

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

Bool 0, 1 1 false, true

Byte 0 až 255 8
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Word 0 až 65535 16

DoubleWord 0 až 4294967295 32

ShortInt -256 až 255 8

SmallInt -32768 až 32767 16

LongInt -2147483648 až 2147483647 32

Float 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32

DoubleFloat 5,0 x 10-324 až 1,7 x 10308 64

DateTime interně jako DoubleFloat 64 viz popis v kapitole Vnitřní

String max. 231 znaků max. 2 GB znak s ASCII kódem "0" řetězec ukončí

Typ proměnné Rozsah prvku Velikost (bitů) Poznámka

Array of Bool 0, 1 1 x n

Array of Byte 0 až 255 8 x n

Array of Word 0 až 65535 16 x n

Array of DoubleWord 0 až 4294967295 32 x n

Array of ShortInt -256 až 255 8 x n

Array of SmallInt -32768 až 32767 16 x n

Array of LongInt -2147483648 až 2147483647 32 x n

Array of Float 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32 x n

Array of DoubleFloat 5,0 x 10-324 až 1,7 x 10308 64 x n

Array of DateTime interně jako DoubleFloat 64 x n viz popis v kapitole Vnitřní

Array of String max. 231 znaků 8 x n (max. 2 GB)

kde n je počet prvků pole

DDE

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

Bool 0, 1 1 false, true

Byte 0 až 255 8
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Word 0 až 65535 16

DoubleWord 0 až 4294967295 32

SmallInt -32768 až 32767 16

LongInt -2147483648 až 2147483647 32

Float 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32

DoubleFloat 5,0 x 10-324 až 1,7 x 10308 64

DateTime interně jako DoubleFloat 64 viz popis v kapitole Vnitřní

String max. 231 znaků max. 2 GB znak s ASCII kódem "0" řetězec ukončí

Teco

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

Bool 0, 1 1 false, true

Byte 0 až 255 8

Word 0 až 65535 16

DoubleWord 0 až 4294967295 32

ShortInt -256 až 255 8

SmallInt -32768 až 32767 16

LongInt -2147483648 až 2147483647 32

Float 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32

DoubleFloat 5,0 x 10-324 až 1,7 x 10308 64

DateTime interně jako DoubleFloat 64 viz popis v kapitole Vnitřní

String max. 231 znaků max. 2 GB znak  s ASCII  kódem  "0"  řetězec
ukončí

Typ proměnné Rozsah prvku Velikost (bitů) Poznámka

Array of Bool 0, 1 1 x n

Array of Byte 0 až 255 8 x n

Array of Word 0 až 65535 16 x n
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Array of DoubleWord 0 až 4294967295 32 x n

Array of ShortInt -256 až 255 64 x n

Array of SmallInt -32768 až 32767 16 x n

Array of LongInt -2147483648 až 2147483647 32 x n

Array of Float 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32 x n

Array of DoubleFloat 5,0 x 10-324 až 1,7 x 10308 64 x n

Array of DateTime interně jako DoubleFloat 64 x n viz popis v kapitole Vnitřní

Array of String max. 231 znaků 8 x n (max. 2 GB)

kde n je počet prvků pole

Typ proměnné Rozsah Velikost (bajtů) Poznámka

DataBlock max. 231 baj tů max. 2 GB s proměnnou nelze pracovat za pomoci indexů 

IRC - 7169 B s proměnnou nelze pracovat za pomoci indexů; 

typ  registru  proměnné  musí  být  R,  adresa
proměnné musí být 100

AMiT

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

Bool 0, 1 1 false, true

SmallInt -32768 až 32767 16

LongInt -2147483648 až 2147483647 32

Float 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32

Typ proměnné Rozsah prvku Velikost (bitů) Poznámka

Array of SmallInt -32768 až 32767 16 x n

Array of LongInt -2147483648 až 2147483647 32 x n

Array of Float 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32 x n

kde n je počet prvků matice (sloupce x řádky)
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Modbus

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

Bool 0, 1 1 false, true

Byte 0 až 255 8

Word 0 až 65535 16

DoubleWord 0 až 4294967295 32

ShortInt -256 až 255 8

SmallInt -32768 až 32767 16

LongInt -2147483648 až 2147483647 32

LargeInt -263 až 263 - 1 64 -9,22 x 1018 až 9,22 x 1018

Float 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32

DoubleFloat 5,0 x 10-324 až 1,7 x 10308 64

DateTime interně jako DoubleFloat 64 viz popis v kapitole Vnitřní

String max. 231 znaků max. 2 GB znak s ASCII kódem "0" řetězec ukončí

Typ proměnné Rozsah prvku Velikost (bitů) Poznámka

Array of Bool 0, 1 1 x n

Array of Byte 0 až 255 8 x n

Array of Word 0 až 65535 16 x n

Array of DoubleWord 0 až 4294967295 32 x n

Array of ShortInt -256 až 255 8 x n

Array of SmallInt -32768 až 32767 16 x n

Array of LongInt -2147483648 až 2147483647 32 x n

Array of LargeInt -263 až 263 - 1 64 x n -9,22 x 1018 až 9,22 x 1018

Array of Float 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32 x n

Array of DoubleFloat 5,0 x 10-324 až 1,7 x 10308 64 x n

Array of DateTime interně jako DoubleFloat 64 x n viz popis v kapitole Vnitřní
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Array of String max. 231 znaků 8 x n (max. 2 GB)

kde n je počet prvků pole

Wago

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

Bool 0, 1 1 false, true

Byte 0 až 255 8

Word 0 až 65535 16

DoubleWord 0 až 4294967295 32

ShortInt -256 až 255 8

SmallInt -32768 až 32767 16

LongInt -2147483648 až 2147483647 32

LargeInt -263 až 263 - 1 64 -9,22 x 1018 až 9,22 x 1018

Float 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32

DoubleFloat 5,0 x 10-324 až 1,7 x 10308 64

DateTime interně jako DoubleFloat 64 viz popis v kapitole Vnitřní

String max. 231 znaků max. 2 GB znak s ASCII kódem "0" řetězec ukončí

Typ proměnné Rozsah prvku Velikost (bitů) Poznámka

Array of Bool 0, 1 1 x n

Array of Byte 0 až 255 8 x n

Array of Word 0 až 65535 16 x n

Array of DoubleWord 0 až 4294967295 32 x n

Array of ShortInt -256 až 255 8 x n

Array of SmallInt -32768 až 32767 16 x n

Array of LongInt -2147483648 až 2147483647 32 x n

Array of LargeInt -263 až 263 - 1 64 x n -9,22 x 1018 až 9,22 x 1018

Array of Float 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32 x n
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Array of DoubleFloat 5,0 x 10-324 až 1,7 x 10308 64 x n

Array of DateTime interně jako DoubleFloat 64 x n viz popis v kapitole Vnitřní

Array of String max. 231 znaků 8 x n (max. 2 GB)

kde n je počet prvků pole

Sauter EY2400

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

Bool 0, 1 1 false, true

Byte 0 až 255 8

Word 0 až 65535 16

DoubleWord 0 až 4294967295 32

Typ proměnné Rozsah prvku Velikost (bitů) Poznámka

Array of Word 0 až 65535 16 x n

Array of DoubleWord 0 až 4294967295 32 x n

kde n je počet prvků pole

Rittmeyer WSR3000

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

Bool 0, 1 1 false, true

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

Čítač -2147483648 až 2147483647 32 LongInt

Analog -2147483648 až 2147483647 32 LongInt

Johnson Controls DX9100

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka
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Bool 0, 1 1 false, true

DoubleWord 0 až 4294967295 32

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

Čítač 0 až 65535 16 Word

Analog 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32 Float

Systémový čas 5,0 x 10-324 až 1,7 x 10308 64 DateTime

Typ proměnné Rozsah prvku Velikost (bajtů) Poznámka

Letní čas 2 prvky pole 16 B Array of DateTime

Časový program 29 prvků pole 58 B Array of Word

Svátky 60 prvků pole 120 B Array of Word

Johnson Controls SC9100

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

Bool 0, 1 1 false, true

DoubleWord 0 až 4294967295 32

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

Čítač 0 až 65535 8 Word

Analog 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32 Float

Systémový čas 5,0 x 10-324 až 1,7 x 10308 64 DateTime

Typ proměnné Rozsah prvku Velikost (bajtů) Poznámka

Letní čas 2 prvky pole 16 B Array of DateTime

Časový program 29 prvků pole 58 B Array of Word

Svátky 60 prvků pole 120 B Array of Word
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Johnson Controls FX15

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

Bool 0, 1 1 false, true

Byte 0 až 255 8

Word 0 až 65535 32

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

Analog 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32 Float

Elcor

Typ proměnné Rozsah Velikost (bajtů) Poznámka

Okamžitá teplota 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32 B Float

Okamžitý tlak 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32 B Float

Provozní objem 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32 B Float

Přepočtený objem 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32 B Float

Hodnota K 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32 B Float

Hodnota Z 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32 B Float

Přepočtený průtok 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32 B Float

Elgas2

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

Bool 0, 1 1 false, true

Byte 0 až 255 8

Word 0 až 65535 16

DoubleWord 0 až 4294967295 32

SmallInt -32768 až 32767 16

LongInt -2147483648 až 2147483647 32
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Float 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32

DoubleFloat 5,0 x 10-324 až 1,7 x 10308 64

DateTime interně jako DoubleFloat 64 viz popis v kapitole Vnitřní

String max. 231 znaků max. 2 GB znak s ASCII kódem "0" řetězec ukončí

QMD

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

Binární vstup 0, 1 1 false, true

Binární výstup 0, 1 1 false, true

Analogový vstup 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32 Float

Analogový výstup 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32 Float

Inmat

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

SmallInt -32768 až 32767 16

LongInt -2147483648 až 2147483647 32

Float 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32

String max. 231 znaků max. 2 GB znak s ASCII kódem "0" řetězec ukončí

Promos

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

Bool 0, 1 1 false, true

Byte 0 až 255 8

Word 0 až 65535 16

DoubleWord 0 až 4294967295 32

SmallInt -32768 až 32767 16

LongInt -2147483648 až 2147483647 32
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Float 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32

String max. 231 znaků max. 2 GB znak s ASCII kódem "0" řetězec ukončí

Typ proměnné Rozsah prvku Velikost (bitů) Poznámka

Array of Byte 0 až 255 8 x n

Array of Word 0 až 65535 16 x n

kde n je počet prvků pole

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

3-Byte-Float 24

Typ proměnné Rozsah prvku Velikost (bitů) Poznámka

Array of 3-Byte-Float 24 x n

kde n je počet prvků pole

IEC104

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

Bool 0, 1 1 false, true

Byte 0 až 255 8

Word 0 až 65535 16

DoubleWord 0 až 4294967295 32

SmallInt -32768 až 32767 16

Float 1,5 x 10-45 až 3,4 x 1038 32

Typ proměnné Rozsah prvku Velikost (bitů) Poznámka

Array of Byte 0 až 255 8 x n
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kde n je počet prvků pole

10.8.3  Speciální vnitřní

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

Počet aktuálních alarmů/událostí 32 LongInt

Datum 64 DateTime

Čas 64 DateTime

Datum/čas 64 DateTime

Datum/čas spuštění projektu 64 DateTime

Doba běhu projektu 64 DateTime

Náhodná hodnota 32 LongInt

Pilový průběh 32 LongInt

Sinusový průběh 64 DoubleFloat

Volné místo na disku 64 DoubleFloat

Paměť použitá programem 64 DoubleFloat

Zatížení CPU programem 64 DoubleFloat

Verze programu 10 znaků 10 B String

Název projektu 200 znaků 200 B String

Hlavní soubor projektu 1000 znaků 1000 B String

Adresář projektu 1000 znaků 1000 B String

Přihlášený uživatel 200 znaků 200 B String

Aktuální jazyk programu 100 znaků 100 B String

Aktuální jazyk projektu 100 znaků 100 B String

Web server – počet připojených tenkých klientů 16 Word

Stav serveru (redundance) 1 Bool

Poslední spuštěný skript 200 znaků 200 B String
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Datum/čas posledního spuštěného skriptu 64 DateTime

Datum/čas fyzických proměnných stanice 64 DateTime

Datum/čas archivních dat stanice 64 DateTime

Počet platných fyzických proměnných stanice (%) 64 DoubleFloat

Počítač 200 znaků 200 B String

Aktivní okno 1024 znaků 1024 B String

Sériové číslo 20 znaků 20 B String

Poslední záznamy z logovacího souboru 100  prvků  pole  1024
znaků

102400 B Array of String

Paměť použitá programem Driver Server 64 DoubleFloat

Zatížení CPU programem Driver Server 64 DoubleFloat

Je spuštěn zadaný modul 1 Bool

Je k dispozici aktualizace projektu 1 Bool

Web server – přijatá data (kB/s) 32 LongInt

Web server – odeslaná data (kB/s) 32 LongInt

Web server – požadavky GET, HEAD (počet/s) 32 LongInt

Web server – požadavky POST (počet/s) 32 LongInt

Počet vláken programu 32 LongInt

Počet vláken programu Driver Server 32 LongInt

Počet GDI objektů programu 32 LongInt

Počet GDI objektů programu Driver Server 32 LongInt

Počet User objektů programu 32 LongInt

Počet User objektů programu Driver Server 32 LongInt

Je přihlášený uživatel 1 Bool

Má přihlášený uživatel zadaná přístupová práva 1 Bool
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10.8.4  Speciální fyzické

DMB

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

Proměnná řídící spojení 0, 1 1 Bool

Ruční volání 0, 1 1 Bool

Požadavek na trvalé spojení 0, 1 1 Bool

Status spojení 0 až 65535 16 Word

Pořadové číslo volání 0 až 255 8 Byte

Příznak platnosti dat 0 až 255 8 Byte

Datum posledního volání 64 DateTime

Datum příštího volání 64 DateTime

MDM číslo portu 30 znaků 30 B String

Datová úroveň přenosu 30 znaků 30 B String

% stažení dat 0 až 255 8 Byte

Globální porucha 0, 1 1 Bool

Výpis komunikace se stanicí Array of String

Elgas

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

Složení plynu 103 B DataBlock

Systémové datum/čas 64 DateTime

Stav systému 64 prvků pole Array of Bool

Výrobní číslo 32 DoubleWord

Verze firmware 32 String

Název stanice 32 String

Složení plynu – CO2 32 Float
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Složení plynu – N2 32 Float

Složení plynu – H2 32 Float

Složení plynu – H2S 32 Float

Složení plynu – He 32 Float

Složení plynu – H2O 32 Float

Složení plynu – O2 32 Float

Složení plynu – Ar 32 Float

Složení plynu – CO 32 Float

Složení plynu – C1H4 32 Float

Složení plynu – C2H6 32 Float

Složení plynu – C3H8 32 Float

Složení plynu – iC4H10 32 Float

Složení plynu – nC4H10 32 Float

Složení plynu – iC5H12 32 Float

Složení plynu – nC5H12 32 Float

Složení plynu – C6H14 32 Float

Složení plynu – C7H16 32 Float

Složení plynu – C8H18 32 Float

Složení plynu – C9H20 32 Float

Složení plynu – C10H22 32 Float

Složení  plynu  –  standard
přepočtu

8 Byte

Složení plynu – spalné teplo 32 Float

Složení plynu – relativní hustota 32 Float

Složení plynu – vztažný tlak 32 Float

Složení plynu – vztažná teplota 32 Float

Výpis komunikace se stanicí Array of String
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Generic

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

Proměnná řídící spojení 0, 1 1 Bool

Počet odesílaných bytů 0 až 65535 16 Word

Buffer odesílaných dat Array of Byte

Počet přijatých bytů 0 až 65535 16 Word

Buffer přijatých dat Array of Byte

Řetězec přijatých dat String

Název komunikačního paketu String

Komunikační rychlost 0 až 255 8 Byte

M-Bus

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

Výrobní číslo 8 znaků 8 B String  (hodnota  parametru
Identification  Number  obsažená  v
hlavičce datové zprávy)

Výrobce String

Stav systému 0 až 255 8 Byte (hodnota baj tu Status obsažená v
hlavičce datové zprávy)

Verze 0 až 255 8 Byte

Médium 0 až 255 8 Byte

Číslo přístupu 0 až 255 8 Byte

Signatura 0 až 65535 16 Word

Výpis komunikace se stanicí Array of String

Motorola

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

Systémové datum/čas 64 DateTime
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Výpis komunikace se stanicí Array of String

Teco

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

Výpis komunikace se stanicí Array of String

10.8.5  Odvozené

Typ proměnné Rozsah Velikost (bitů) Poznámka

Kopie

Prvek pole

Bit 1 Bool

Bit prvku pole 1 Bool

Logický součin 1 Bool

Logický součet 1 Bool
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10.9  Datové tabulky

Definice datových tabulek

Název fyzické tabulky

Název fyzické položky datové tabulky

10.9.1  Název fyzické tabulky

Omezení délky názvu fyzické tabulky

Typ databáze Verze databáze Počet znaků

Paradox

dBASE 260

Microsoft SQL Server 128

MySQL 63

MariaDB 63

PostgreSQL 63

Oracle 12.1 30

Oracle 12.2 128

10.9.2  Název fyzické položky datové tabulky

Omezení délky názvu fyzické položky datové tabulky

Typ databáze Verze databáze Počet znaků

Paradox 25

dBASE 4 10

dBASE 7 31

Microsoft SQL Server 128

MySQL 64
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MariaDB 64

PostgreSQL 64

Oracle 30
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10.10  Klávesové zkratky

Klávesové zkratky

Správce skriptů

10.10.1  Správce skriptů

Menu Soubor

Nový skript Ins

Nová složka skriptů Alt+Ins

Uložit vše Ctrl+S

Tisk Ctrl+P

Zavřít Alt+F4

Menu Editace

Zpět Ctrl+Z

Opakovat Shift+Ctrl+Z

Vyj mout Ctrl+X

Kopírovat Ctrl+C

Vložit Ctrl+V

Duplikovat Ctrl+D

Odstranit Del

Označit vše Ctrl+A



563Klávesové zkratky

Reliance 4 – Vývojové prostředí

Menu Najít

Naj ít Ctrl+F

Naj ít další F3

Nahradit Ctrl+R

Menu Zobrazit

Vlastnosti F11

Řídicí znaky Ctrl+F10

Menu Projekt

Spustit F9

Zkontrolovat skripty > Celý proj ekt Ctrl+F9

Menu Nápověda

Obsah F1

Příkazy editoru

Zobrazit nabídky šablon Ctrl+J

Vložit nový řádek Ctrl+N

Smazat slovo Ctrl+Backspace

Smazat řádek Ctrl+Y

Smazat text do konce řádku Ctrl+Shift+Y
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Odsadit blok Ctrl+Shift+I

Předsadit blok Ctrl+Shift+U

Označit vše Ctrl+A

Příkazy pro práci s makry

Přehrát Ctrl+Shift+P

Spustit/ Ukončit záznam Ctrl+Shift+R

Příkazy pro práci se záložkami

Nastavit/ Zrušit záložku 0 Ctrl+Shift+0

Nastavit/ Zrušit záložku 1 Ctrl+Shift+1

Nastavit/ Zrušit záložku 2 Ctrl+Shift+2

Nastavit/ Zrušit záložku 3 Ctrl+Shift+3

Nastavit/ Zrušit záložku 4 Ctrl+Shift+4

Nastavit/ Zrušit záložku 5 Ctrl+Shift+5

Nastavit/ Zrušit záložku 6 Ctrl+Shift+6

Nastavit/ Zrušit záložku 7 Ctrl+Shift+7

Nastavit/ Zrušit záložku 8 Ctrl+Shift+8

Nastavit/ Zrušit záložku 9 Ctrl+Shift+9

Přej ít na záložku 0 Ctrl+0

Přej ít na záložku 1 Ctrl+1
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Přej ít na záložku 2 Ctrl+2

Přej ít na záložku 3 Ctrl+3

Přej ít na záložku 4 Ctrl+4

Přej ít na záložku 5 Ctrl+5

Přej ít na záložku 6 Ctrl+6

Přej ít na záložku 7 Ctrl+7

Přej ít na záložku 8 Ctrl+8

Přej ít na záložku 9 Ctrl+9

Příkazy nástroje Source Block Tools

Vložit barvu Shift+Ctrl+C

Vložit hlavičku skriptu Shift+Ctrl+H

Převést text na malá písmena Ctrl+Alt+L

Převést text na velká písmena Ctrl+Alt+U

Zakomentovat nebo odkomentovat text Ctrl+'
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10.11  Nápověda a dokumentace

SCADA/HMI systém Reliance obsahuje rozsáhlý archiv nápovědy a dokumentace. Dokumenty
jsou  dodávané  v  několika  světových  jazycích  a  v  různých  formátech.  V  adresáři
<Reliance>\Doc  jsou  obsaženy  dokumenty  ve  formátu  PDF  určené  především  pro  tisk.  V
adresáři <Reliance>\Help jsou obsaženy dokumenty ve formátu CHM, které jsou zobrazovány
jako kontextová nápověda přímo ze SCADA/HMI systému Reliance.

První kroky (FirstSteps)

Názorný  průvodce  určený  k  prvotnímu  seznámení  nového  uživatele  s  vývojovým
prostředím  SCADA/HMI  systému  Reliance  4.  Popisuje  postup  tvorby  jednoduchého
vizualizačního projektu ve vývojovém prostředí Reliance 4.

Aktivace licence (LicenseActivation)

Názorný  průvodce popisující  způsoby  aktivace  softwarové  licence  SCADA/HMI systému
Reliance 4.

Vývojové prostředí (Design)

Referenční příručka k vývojovému prostředí Reliance 4 Design.

Runtime moduly (Runtime)

Uživatelská  příručka  pro  runtime  moduly  (Reliance 4  View,  Reliance 4  Control  a
Reliance 4 Control Server) SCADA/HMI systému Reliance.

Datové servery (DataServers)

Popis konfigurace a funkcí poskytovaných prostřednictvím datových serverů SCADA/HMI
systému  Reliance  (Reliance 4  Control  Server  a  Reliance 4  Server).  Datové  servery
umožňují běh tenkým klientům (Web Client  a Smart  Client), generují  webové stránky  s
informacemi  o  projektu  a  poskytují  data  ostatním  modulům  SCADA/HMI  systému
Reliance.  Příručka  také  obsahuje  popis  konfigurace  modulu  Reliance 4  Server  jako
systémové služby Windows.

Webový klient (WebClient)

Uživatelská příručka k tenkému klientovi  SCADA/HMI systému  Reliance 4  založenému
na  platformě  Java.  Dokument  popisuje  způsob  spuštění  webového  klienta  a  popisuje
jeho uživatelské rozhraní a ovládání.
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Skripty (Scripts)

Referenční příručka k jazyku  VBScript  a  dokumentace  objektů  Reliance  určených  pro
přístup k prvkům vizualizačního projektu ze skriptů.

OPC Tutorial (Tutorial_OPC)

Názorný  průvodce  popisující  způsob  propojení  SCADA/HMI  systému  Reliance  a  OPC
serveru.  Obsahuje  postup  vytvoření  nového  projektu  se  stanicí  typu  OPC  a  import
proměnných z OPC serveru.

Možnosti výměny dat (DataExchange)

Dokument  popisující  různé  způsoby  výměny  dat  mezi  projektem  Reliance  a  externí
aplikací (CSV, SQL, DDE, COM, OPC, External Communicator, webová služba).

Seznam změn (History)

Dokument  ve  formátu  html,  který  popisuje  změny  ve  SCADA/HMI  systému  Reliance
podle jednotlivých verzí.

FastReport – uživatelské sestavy (CustomReports)

Uživatelská  příručka  k  nástroji  FastReport  4.0  používaného  pro  tvorbu  uživatelských
sestav SCADA/HMI systému Reliance. Původní dokument  dostupný  pouze v anglickém
jazyce.

Visual Basic Scripting (VBScript5)

Původní  dokument  firmy  Microsoft  v  anglickém jazyce  obsahující  tutorial  a  referenční
příručku jazyka VBScript.

Microsoft Windows Script Technologies (WindowsScript56)

Původní dokument firmy Microsoft v anglickém jazyce obsahující uživatelské příručky pro
jazyky VBScript a JScript.
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10.12  Často kladené dotazy

Seznam často kladených dotazů a nejčastěji se vyskytujících problémů (FAQ) s odkazy
na webové stránky SCADA/HMI systému Reliance

Dotaz/problém

01 Proč se kolem komponent v runtime modulech zobrazuje červené a žluté orámování?

02 Ve Správci stanic je definována stanice, ale runtime modul s ní nekomunikuje.

03 Ve Správci datových tabulek je definována tabulka s položkami, ale runtime modul ji
nezaloží.

04 Lze přistupovat k parametrům komponent ze skriptů?

05 V Reliance Design nelze vytvořit síťové propojení nebo skupinu síťových propojení.

06 Jak vytvořit zástupce pro spuštění vizualizačního projektu v runtime modulu.

07 Zástupce pro spuštění vizualizačního projektu v runtime modulu je ve složce "Po
spuštění", ale po startu počítače se projekt nespustí korektně (objeví se např. hlášení
"Nepodařilo se připojit k driveru.").

08 Po spuštění vizualizačního projektu v runtime modulu se neprojeví změny provedené v
Reliance Design.

09 Komponenta "Text" nevykresluje svůj obsah, pokud je orientace nastavena na "Svisle".

10 Kdy jsou u parametrů funkcí ve skriptech vyžadovány závorky?

11 V runtime modulech se vypisuje hlášení: "Připojený HW klíč není určen pro trvalé
spuštění runtime modulu.".

12 V runtime modulech vzniká systémové hlášení "Nebyl nalezen licenční klíč.".

13 Jak nakonfigurovat komunikaci mezi SCADA/HMI systémem Reliance a PLC Tecomat
připojeným k ethernetu pomocí převodníku Ethernet/RS-232.

14 Je možné komunikovat se zařízením, pro které není se systémem Reliance dodáván
nativní komunikační driver?

15 Jak zprovoznit OPC server na vzdáleném počítači s operačním systémem Windows XP
(Service Pack 2) nebo novějším.

http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-10001
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-10002
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-10003
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-10003
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-10004
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-10005
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-10007
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-10008
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-10008
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-10008
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-10009
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-10009
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-10011
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-20002
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-30003
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-30003
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-30005
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-50004
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-50004
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-50005
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-50005
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-50006
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-50006
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16 Jak připojit PLC Siemens SIMATIC k systému Reliance.

17 Při ukládání dat řízeném proměnnou z PLC Tecomat se občas uloží nesprávná data.

18 Jak adresovat proměnné stanice Modbus.

19 Jak připojit zařízení k systému Reliance pomocí DDE serveru.

20 Jak nakonfigurovat DCOM pro spuštění komunikačního driveru na jiném počítači.

21 Jak nakonfigurovat Windows NT/2000/XP tak, aby po startu nevyžadovaly přihlášení
uživatele.

22 Databázové tabulky dBASE (DBF) nelze otevřít v j iném programu (např. MS Access, MS
Excel).

23 Nelze nainstalovat driver HW klíče, pokud je jeho instalátor spouštěn z CD mechaniky
sdílené z jiného PC.

24 Problém s otvíráním databází Reliance na Windows XP.

25 Nelze nainstalovat driver HW klíče, při instalaci se objeví hlášení: "Failed to start the
Aladdin Device Driver. Failed to start a service in the Service Control Manager
Database0x2008007 0x200007 0x0.".

26 Falešná zpráva o nalezeném viru v DLL knihovně zip32.dll (nelze spustit systém
Reliance).

27 Nelze otevřít databáze projektu Reliance, když je spuštěno více modulů Reliance
současně (např. Reliance Design a Reliance Runtime).

28 Je systém Reliance podporován na Windows Vista a Windows 7?

29 Problém se souborovými databázemi (Paradox, dBASE) na Windows Vista a Windows 7.

30 Jak deaktivovat diskovou mezipaměť a minimalizovat tak ztráty dat při výpadku napájení.

31 Nelze detekovat připojený HW klíč. Utilita pro licenční klíče vypisuje hlášení: "HASP Error:
Terminal Server was found.".

32 Jak odstranit potíže s detekcí hardwarového klíče v systému Reliance.

33 Komponenta otočená o zadaný úhel se nevykreslí správně nebo vůbec.

34 Jak využít souběžného zpracování více skriptů.

35 Jak ladit skripty v systému Reliance pomocí externího debuggeru.

http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-50007
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-50009
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-50010
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-50011
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90002
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90003
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90003
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90004
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90004
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90006
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90006
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90007
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90008
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90008
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90008
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90009
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90009
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90010
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90010
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90011
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90012
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90017
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90018
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90018
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90019
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-10010
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-10012
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-10013


570 Často kladené dotazy

Reliance 4 – Vývojové prostředí

36 Jak importovat proměnné stanice Wago z vývojového prostředí CoDeSys.

37 Jak ukládat historická data a/nebo alarmy/události do databáze v Microsoft SQL Serveru.

38 Jak do vizualizačního okna vložit webovou stránku v režimu IE8 nebo novějším.

39 Jak zobrazit soubor typu KML na mapách Google ve vizualizačním okně.

40 Jak přejmenovat projekt.

41 Jak ve SCADA systému Reliance otevřít externí soubor pomocí komponenty Tlačítko.

42 Jak editovat soubor s příponou .rp4.

43 Problém s překladem textů pomocí příkazu Přeložit Google překladačem.

44 Jak nastavit výchozí velikost a polohu hlavního okna runtime modulu.

45 Jak nastavit logování a kde najít logovací soubory.

46 V runtime modulech se vypisují hlášení: "K ověření licence nelze použít licenční
službu...".

47 Problém při spuštění webového klienta pomocí Java Web Start.

48 Problém s dočasnými soubory webového klienta.

49 V tenkých klientech nefungují skripty.

50 Jak propojit systém Reliance 4 s prostředím Mosaic.

51 Jak definovat binární proměnnou ve stanici AMiT.

52 SCADA systém Reliance se připojí k OPC serveru, ale nedostává platná data.

53 Jak vyřešit problém s detekcí licence po startu operačního systému v serverovém modulu.

54 Jak definovat adresu časového programu ve stanici Johnson Controls FX.

55 Jak nakonfigurovat PLC Siemens SIMATIC S7-1200 a S7-1500 v prostředí TIA Portal pro
komunikaci se SCADA systémem Reliance.

56 Jak registrovat licenci pro systém Reliance.

57 Jak stáhnout, nainstalovat a odinstalovat SCADA systém Reliance 4.

58 Jaké jsou minimální HW a SW požadavky pro systém Reliance 4.

59 Nelze přehřát videozáznamy ze školení systému Reliance.

http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-10014
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-10015
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-10016
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-10017
https://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-10018
https://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-10019
https://www.reliance-scada.com/cs/support/faq/faq-10020
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-20003
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-30004
https://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-30006
https://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-30007
https://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-30007
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-40009
https://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-40010
https://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-40011
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-50013
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-50014
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-50015
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-50016
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-50017
https://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-50018
https://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-50018
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90013
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90015
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90016
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90020
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60 Jak vyřešit problém při přepnutí jazyka klávesnice.

61 Je možné přenést licenci uloženou v SW klíči na jiný počítač?

62 Jak nainstalovat SCADA/HMI systém Reliance 4 na Windows Server 2012 R2.

63 Jak ve Windows 10 v dialozích pro práci se soubory zpřístupnit odkaz na složku „Veřejné
dokumenty“.

http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90021
http://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90023
https://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90024
https://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90025
https://www.reliance.cz/cs/support/faq/faq-90025
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10.13  Technické články

Seznam technických článků s odkazy na webové stránky SCADA/HMI systému Reliance

Technický článek

01 Jak zobrazit hodnoty proměnných v uživatelských sestavách typu FastReport

02 Integrace IP kamer a dohledového systému Digifort do SCADA systému Reliance

03 Co je nového v systému Reliance 4.8.1

04 Reliance Web Client Launcher (Web Client a Java 11)

05 Slučování opakovaných výskytů alarmu do jedné instance

06 Co je nového v systému Reliance 4.8.0

07 Co je nového v systému Reliance 4.7.3

08 Jak přepínat mezi jazyky ve vícejazyčném projektu

09 Správce stavů – textové zobrazení hodnot číselných proměnných

10 Ukončujeme vývoj modulu Reliance Mobile Client

11 Dynamické vazby na objekty

12 Data specifická pro tenké klienty

13 Co je nového v systému Reliance 4.7.2

14 Doporučení pro provozování SCADA systému Reliance na pevném disku typu SSD

15 SCADA systém Reliance podporuje službu urgentní komunikace Maatrix

16 SCADA systém Reliance s přímým driverem pro PLC Siemens SIMATIC S7

17 Platnost certifikátu webového klienta systému Reliance

18 Tip pro VBScript: Převod textu alarmu/události na řeč

19 Jak propojit SCADA systém Reliance a Arduino

20 Řada vylepšení ve SCADA/HMI systému Reliance 4.7

21 SCADA/HMI Reliance a Siemens LOGO!

https://www.reliance-scada.com/cs/support/articles/technical/custom-reports
https://www.reliance-scada.com/cs/support/articles/technical/ip-camera-and-digifort-integration
https://www.reliance-scada.com/cs/support/articles/technical/what-is-new-in-reliance481
https://www.reliance-scada.com/cs/support/articles/technical/reliance-web-client-launcher
https://www.reliance-scada.com/cs/support/articles/technical/consolidating-repeated-alarm-occurrences-into-one-instance
https://www.reliance-scada.com/cs/support/articles/technical/what-is-new-in-reliance480
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/what-is-new-in-reliance473
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/reliance-scada-switch-between-languages-in-multilanguage-project
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/state-manager-displaying-numeric-type-tags-values-as-text
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/end-of-reliance-mobile-client
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/dynamic-links-to-objects-in-reliance-scada
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/data-specific-to-thin-clients
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/what-is-new-in-reliance472
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/how-to-run-reliance-scada-on-ssd
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/reliance-scada-supports-maatrix-emergency-communication-service
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/reliance-scada-and-direct-driver-for-siemens-simatic-s7-plcs
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/reliance-web-client-certificate-validity
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/vbscript-tip-converting-alarm-event-text-to-speech
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/reliance-scada-and-arduino
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/lots-of-improvements-in-reliance47
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/reliance-scada-hmi-and-siemens-logo
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22 Tip pro VBScript: Klient webové služby

23 Tip pro VBScript: Práce se seznamem objektů

24 Tip pro VBScript: Změna místního a jazykového nastavení

25 Nativní podpora PostgreSQL ve SCADA/HMI systému Reliance 4

26 Nové události SMS zpráv a zjišťování kvality GSM signálu

27 Nativní podpora MySQL a MariaDB ve SCADA/HMI systému Reliance 4

28 Date, Time, TimeSpan (amount of time): nové datové typy proměnných ve SCADA/HMI
systému Reliance

29 Podpora vícemonitorových aplikací ve SCADA/HMI systému Reliance

30 Java 7 a bezpečnostní upozornění při spuštění webového klienta systému Reliance

31 Diagnostika projektu pomůže najít problémy a nesrovnalosti ve vizualizačním projektu

32 Uvolňování verzí SCADA/HMI systému Reliance

33 Redundance datových serverů Reliance 4

34 Propojení SCADA/HMI systému Reliance s PLC Siemens SIMATIC S7 pomocí OPC serveru
Deltalogic

35 Podpora SVG grafiky ve SCADA/HMI systému Reliance

36 Důležité změny v systému Reliance 4.6.0

37 Systém Reliance je kompatibilní s Windows 8

38 Řada vylepšení v systému Reliance 4.5

39 Reliance 4 Smart Client – vizualizace na mobilních zařízeních (iPhone, iPad, Android)

40 Grafická statistika využití datových serverů systému Reliance

41 Podpora zabezpečeného spojení v datových serverech systému Reliance

42 Datové typy proměnných WideString a UTF8String

43 Správce textů – překlad textů projektu pomocí překladače Google

44 Web Client – vylepšená podpora IP kamer

45 Web Client – komponenta Strom

https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/vbscript-tip-web-service-client
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/vbscript-tip-working-with-an-object-list
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/vbscript-tip-changing-the-locale-settings
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/native-support-for-postgresql-in-reliance-4-scada
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/new-text-message-events-and-gsm-signal-quality-detection
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/native-support-for-mysql-in-reliance4-scada
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/date-time-timespan-data-types
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/date-time-timespan-data-types
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/multi-monitor-systems-in-reliance-scada
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/java-7-security-prompts-when-running-reliance-web-client
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/reliance-scada-project-diagnostics
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/releasing-reliance-versions
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/reliance4-data-server-redundancy
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/interconnecting-reliance-and-siemens-simatic-s7
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/interconnecting-reliance-and-siemens-simatic-s7
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/support-for-svg-in-reliance-scada-hmi-system
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/important-changes-in-reliance460
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/reliance-is-compatible-with-windows8
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/lots-of-improvements-in-reliance45
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/reliance4-smart-client-visualization-on-mobile-devices-iphone-ipad-android
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/reliance-data-servers-server-usage-statistics
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/reliance-data-servers-secure-connection-support
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/widestring-and-utf8string-tag-data-types
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/string-manager-translating-project-defined-strings-using-google-translate
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/web-client-improved-ip-camera-support
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/web-client-data-tree-component
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46 Řízení parametrů sériové linky prostřednictvím NVT

47 Komunikační driver M-Bus

48 Textové nahrazení parametrů objektů

49 Licenční služba

50 Inteligentní funkce pro práci se zdrojovým kódem skriptů

51 Reliance OPC Server

52 Generic Driver

https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/controlling-serial-link-parameters-via-nvt
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/m-bus-communication-driver
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/text-replacement-of-object-properties
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/license-service
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/intelligent-features-for-working-with-the-source-code-of-scripts
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/reliance-opc-server
https://www.reliance.cz/cs/support/articles/technical/generic-driver
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10.14  Ukázkové projekty

SCADA/HMI systém Reliance  je dodáván s rozsáhlou kolekcí ukázkových  projektů.  Projekty
můžete  nalézt  v  adresáři  <Reliance>\Examples  (adresář  projekty  obsahuje  až  po  prvním
spuštění vývojového prostředí nebo runtime modulu).

Pozn.:  Pokud  dojde  k  nechtěné  změně  nebo  smazání  projektových  souborů  obsažených  v
adresáři  <Reliance>\Examples,  můžete  požadované  soubory  obnovit  z  archivu
<Reliance>\PostInstallFiles\Examples_Backup.zip.

10.14.1  Demo

Ukázkový projekt Vzduchotechnika

Interaktivní projekt AirCondition demonstruje použití základních grafických komponent a
jednoduchých  skriptů  při  řešení  vizualizace  vzduchotechniky  kanceláře.  Projekt  je
lokalizován do několika jazyků (angličtina, ruština, čeština, nizozemština a turečtina).

Uživateli je umožněno ovládat běh ventilátorů, rekuperátoru, chlazení, topení, vlhčení a
simulovat znečištění vstupního i výstupního filtru nebo vznik chyb jednotlivých zařízení.
Výpočet  teploty  a vlhkosti v  kanceláři je založen na jednoduchém fyzikálním modelu  a
realizován pomocí tří skriptů.

Ukázkový projekt Kotelna

Jednoduchý interaktivní projekt BoilerRoom demonstruje použití  základních komponent
(Tlačítko,  Displej,  Aktivní  obrázek,  Potrubí,  Indikátor  průběhu,  Plovoucí  graf  atd.)  pro
vizualizaci  ohřevu  vody  v  plynovém kotli  ústředního  topení.  Projekt  dále  demonstruje
použití  alarmů,  grafů,  tabulkových  sestav  a  událostního  a  periodického  skriptu  pro
zajištění  dalších  funkcí.  Pomocí  Správce  uživatelů  je  definováno  několik  uživatelů  s
různými  přístupovými  právy  (pro  jednoduchost  bez  hesla).  Postupné  vytvoření
podobného projektu je součástí školení Reliance 4.

Ukázkový projekt Továrna

Interaktivní projekt Factory demonstruje použití základních komponent (Tlačítko, Displej,
Potrubí, Obrázek, Indikátor průběhu atd.) k vizualizaci jednoduchého procesu chemické
výroby. Čtyři základní chemikálie (poměr je možné měnit ručně nebo s využitím receptur)
jsou zpracovávány pomocí kotle. Výsledný produkt je uchováván v zásobníku a dávkován
do  projíždějících  cisteren.  Cisterny  jsou  složeny  z  obrázku  a  indikátoru  průběhu
(seskupeno) a pohyb je zajištěn dynamickou změnou souřadnice X pomocí skriptů.
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Projekt po spuštění v runtime modulu běží v automatickém režimu (řízeno skripty), který
je možné přepnout do manuálního režimu pomocí příslušného tlačítka ve spodní stránce
vizualizačního  okna.  Průběh  veličin  týkajících  se  provozu  kotle  je  ukládán  do  datové
tabulky  (databáze),  na  jejímž  základě  je  možné  vygenerovat  graf  nebo  tabulkovou
sestavu.

Ukázkový projekt Koželužna

Ukázkový  projekt  Tannery  demonstruje využití  SCADA/HMI systému Reliance  pro  řízení
chemické výroby (koželužna). Projekt obsahuje přibližně 250 proměnných a je založen na
reálné výrobní technologii.

Po spuštění projektu je zobrazeno úvodní okno, kde je třeba vybrat levý horní buben, aby
byla  spuštěna  samotná  vizualizace  procesu.  Vizualizace  je  složena  ze  soustavy  nádrží
propojených potrubím s ventily a čerpadly. Panel nástrojů obsahuje příkazy pro ovládání
(Pozastavit,  Restartovat,  Receptura)  nebo  konfiguraci  vizualizace  (Nastavení).  Volba
Zrychlení umožňuje určit  rychlost  provádění simulace. Vizualizace běží v  automatickém
režimu (řízený pomocí skriptů).

Ukázkový projekt SMS

Projekt SMS demonstruje odesílání krátkých textových zpráv a zpracování přijatých zpráv
pomocí skriptů. Pro správnou funkci projektu je  nutné  mít  zakoupený  a  nainstalovaný
SMS driver a připojen GSM modem (např. Siemens M20 Terminal).

Projekt  obsahuje  periodický  skript  StatusSMS  a  událostní  skripty  ReceivedSMS  a
SendSMS. Výběr typu připojeného GSM modemu včetně parametrů komunikace a výběru
čísla servisního centra SMS se provádí u počítače ve Správci struktury projektu na záložce
SMS.

10.14.2  Komponenty

Použití komponenty Tabulka

Projekt  DataGrid  je  jednoduchý  příklad  demonstrující  základní  funkce  komponenty
Tabulka.  Ve  stanici  System  jsou  definovány  proměnné,  které  jsou  zobrazovány  ve
sloupcích tabulky  (Array_Value,  Array_FgColor a  Array_BgColor)  a  proměnné,  které  řídí
zobrazení hodnot  v  tabulce (Offset, Position a RowCount). Proměnná Array_FgColor řídí
barvu  fontu  ve  sloupci.  Proměnná  Array_BgColor  řídí  barvu  pozadí  sloupce.  Výchozí
nastavení těchto hodnot se provádí pomocí skriptů.
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V runtime režimu lze z vizualizačního okna projektu editovat jednotlivé buňky v tabulce a
proměnné, které řídí zobrazení hodnot v tabulce.

Použití komponenty Tabulka v dialogu pro výběr položky

Projekt  DataGrid_SelectItemDialog  ukazuje  použití  komponenty  Tabulka  při  vytvoření
dialogu pro výběr položky ze seznamu. Dialog pro výběr lze vyvolat kliknutím na tlačítko
Vybrat  položku  v  hlavním okně  (MainWindow).  Po  zavření  dialogu  se  v  hlavním  okně
zobrazí  výsledky  výběru  –  zda  byla  vybrána  položka  (Ano/Ne  –  hodnota  proměnné
System/SelItemFromList)  a  název  vybrané  položky  (hodnota  proměnné  System/
SelItemName).

Dialog pro výběr položky  je realizován jako dialogové okno  s  názvem SelectItemDialog,
které se zobrazuje ve výhradním režimu (modálně). V  okně SelectItemDialog je vložena
komponenta Tabulka a dvě tlačítka (OK a Storno). Komponenta Tabulka obsahuje jeden
sloupec  s  vazbou  na  proměnnou  System/ItemNames,  která  je  typu  Array  of  String  a
obsahuje seznam položek. Proměnná System/ItemNames se naplní hodnotami ve skriptu
BeforeSelectItemDialog, který je spouštěn tlačítkem Vybrat položku. Výsledky výběru, tzn.
hodnoty  proměnných  System/SelItemFromList  a  System/SelItemName,  se  nastaví  ve
skriptu AfterSelectItemDialog, který je spouštěn tlačítkem OK.

Použití komponenty Strom

Projekt DataTree_ControlArea je příklad použití komponenty Strom k zobrazení stromové
struktury dispečinku. Ve stanici System jsou definovány základní typy proměnných, které
jsou zobrazovány  v  rámci větve Tags. Ve Správci datových tabulek jsou definovány  dvě
tabulky, které provádí  archivaci  proměnných  ze  stanice  System.  Ve  Správci  grafů  jsou
definovány dva grafy, které zobrazují grafy vybraných proměnných z datových tabulek. Ve
Správci  tabulkových  sestav  jsou  definovány  dvě  tabulkové  sestavy,  které  slouží  k
zobrazení dat z datových tabulek. Ve Správci akci jsou definovány  akce, které zobrazují
aktuální  alarmy/události,  archivní  alarmy/události,  tabulky  a  grafy.  Tyto  akce  jsou
napojeny  na uzly  stromu. V  komponentě  Strom jsou  definovány  uzly,  které  odpovídají
struktuře dispečinku.

Buňka Display slouží k zobrazení vlastností proměnných ve větvi Tags. V runtime režimu
lze z  vizualizačního okna projektu měnit  proměnné prostřednictvím displejů  vpravo  od
stromu. V projektu jsou funkce povelování a editace komponenty Strom zabezpečeny. Pro
povolení  editace  musí  být  přihlášen  uživatel  Edit.  Pro  povolení  povelování  (spouštění
akcí) musí být přihlášen uživatel Command.
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Použití lokalizovatelných řetězců v komponentě Strom 

Projekt  DataTree_Localized  je  příklad  použití  lokalizovatelných  řetězců  ve  stromové
struktuře komponenty Strom.

Komponenta  Strom slouží  k  zobrazení  seznamu  akcí.  Pro  uzly  jsou  definovány  aliasy,
které slouží k definování lokalizovatelného textu.

Jednotlivé  uzly  stromu  jsou  napojeny  na  akce.  V  runtime  režimu  je  akce  spuštěna
dvojitým kliknutím na název uzlu.

Použití komponenty Strom pro zobrazení dat ve formě tabulky

Projekt DataTree_Grid je příklad použití  komponenty  Strom k zobrazení proměnných ve
formě tabulky. Ve Správci stanic je definováno deset  virtuálních stanic. V  každé stanici
jsou  definovány  stejné  proměnné.  Ve  Správci  datových  tabulek  je  definováno  deset
datových tabulek, které slouží k archivaci hodnot ze stanic. Ve Správci grafů je definován
stejný počet grafů, které slouží k zobrazení grafů z definovaných datových tabulek. 

Ve Správci akcí jsou definovány  akce, které zobrazují  definované  grafy.  Tyto  akce  jsou
napojeny  na  uzly  stromu.  V  komponentě  Strom  je  definován  uzel,  který  zobrazuje
všechny proměnné ze stanice. Pro každou proměnnou, která se zobrazuje v řádku uzlu, je
definována buňka.

V runtime režimu lze z vizualizačního okna projektu měnit hodnoty proměnných buněk a
spouštět akce pro zobrazení grafů.

Použití komponenty Plovoucí diagram pro zobrazení součtového grafu

Projekt  RealTimeChart_Stacked  je  příklad  použití  komponenty  Plovoucí  diagram  k
zobrazení součtového horizontálního sloupcového grafu. Každý sloupec grafu sestává ze
dvou částí, jejichž velikost je možné nezávisle měnit pomocí komponenty Displej. Celková
velikost sloupce je dána součtem jednotlivých částí.

Základní body konfigurace komponenty jsou následující:

1. Zvolit typ grafu Horizontální sloupcový v parametrech komponenty  (Řady  > Parametry
> Typ).

2. Definovat  parametr Řady  > Data > Hodnota (X, Y)  pro  jednotlivé  body  grafu  tak,  jak
ukazuje příklad.

3.  Zvolit  parametr  Nad  sebou  (parametry  komponenty  Statické  > Parametry  > Řady
> Formát > Násobný sloupec).
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Použití komponenty Jednoduchý časový program

Projekt  SimpleTimeProgram  je  jednoduchý  příklad  použití  komponenty  Jednoduchý
časový  program.  Ve  stanici  System je  definována  proměnná  DataArray,  která  slouží  k
uložení  konfigurace  časového  programu.  Další  proměnné  (pomocné  proměnné),  které
jsou umístěny ve složkách, jsou použity  k zobrazení konfigurace časového programu ve
vizualizačním okně.

Ve Správci skriptů je definován skript DecodeData, který provádí dekódování konfigurace
časového  programu  z  proměnné  DataArray  do  pomocných  proměnných.  Konfiguraci
časového programu  v  runtime  režimu  provedete  kliknutím na  tlačítko  Konfigurace.  Po
ukončení  konfigurace  jsou  data  z  proměnné  DataArray  automaticky  dekódována  a
zobrazena ve vizualizačním okně. Proměnná DataArray je zobrazena v tabulce umístěné
pod konfiguračním tlačítkem.

Použití komponenty IP kamera Axis

Projekt  IPCamera_Axis  demonstruje  použití  komponenty  IP kamera  Axis  k  zobrazení  a
záznamu  dat  získaných  z  IP  kamery  Axis  připojené  k  počítači.  Příklad  vyžaduje
nainstalované  ovladače  pro  danou  IP  kameru  (ovladače  jsou  součástí  instalátoru
Reliance Add-On Pack).

Ve stanici System jsou nadefinovány proměnné record a standby typu Bool. Vizualizační
okno obsahuje komponentu IP kamera Axis a dvě tlačítka. V parametrech komponenty IP
kamera Axis na záložce Funkce je třeba nastavit IP adresu/URL a přihlašovací údaje pro
připojenou kameru.

Použití komponenty IP kamera Pelco

Projekt  IPCamera_Pelco demonstruje použití  komponenty  IP kamera  Pelco  k  zobrazení
dat  získaných  z  IP kamery  Pelco  připojené  k počítači.  Příklad  vyžaduje  nainstalované
ovladače pro danou IP kameru (ovladače jsou součástí instalátoru Reliance Add-On Pack).

Ve  stanici  System  je  nadefinována  proměnná  standby  typu  Bool.  Vizualizační  okno
obsahuje komponentu IP kamera Pelco a jedno tlačítko. V  parametrech komponenty  IP
kamera Pelco na záložce Funkce je třeba nastavit RTSP URL.

Použití komponenty IP kamera Vivotek

Projekt  IPCamera_Vivotek  demonstruje  použití  komponenty  IP  kamera  Vivotek  k
zobrazení  a  záznamu  dat  získaných  z  IP kamery  Vivotek připojené  k  počítači.  Příklad
vyžaduje nainstalované ovladače pro danou IP kameru (ovladače jsou součástí instalátoru
Reliance Add-On Pack).
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Ve stanici System jsou nadefinovány  proměnné Input  a Output  typu Word a proměnné
Record a Standby typu Bool. Vizualizační okno obsahuje komponentu IP kamera Vivotek
a čtyři tlačítka. V parametrech komponenty IP kamera Vivotek na záložce Funkce je třeba
nastavit IP adresu/URL a přihlašovací údaje pro připojenou kameru.

10.14.3  Stanice

Připojení ke stanici AMiT

Projekt AMiT demonstruje základní funkce stejnojmenné stanice připojené k vizualizaci –
čtení/zápis hodnot proměnných, ukládání dat do datové tabulky, bitový přístup apod. Ve
Správci stanic je nadefinována stanice AMiT1 se skupinou proměnných, které obsahují
aktuální hodnoty (Sawtooth_1, Sawtooth_2, Sine, ARC_index) a aktuální binární hodnoty
(Bit1,  Bit2,  Bit3),  a  se  skupinou  proměnných  typu  pole  používaných  k  vykreslení
plovoucího  grafu.  Aktuální  hodnoty  proměnných  jsou  ukládány  do  datové  tabulky
Database1, na jejímž základě je vykreslen graf  Trend1.  Ve  Správci  plovoucích  grafů  je
definován Trend1_RT zobrazovaný přímo ve vizualizačním okně.

Hlavní dialogové okno obsahuje skupinu komponent  Displej  napojených  na  proměnné
Sawtooth_1,  Sawtooth_2,  Sine,  jejichž  hodnotu  je  možné  měnit  i  tehdy,  pokud  není
stanice v online módu (Správce struktury  projektu > PC1 > AMiT1 > Základní > Online),
např. pro účely testování – změny se projeví v komunikačním driveru a ve vizualizaci, ale
není navazováno spojení se stanicí.

Komunikace s PLC prostřednictvím komunikačního driveru BACnet

Projekt  BACnet  je ukázkou  připojení  stanice  komunikující  protokolem BACnet.  BACnet
není pouze definice komunikačních služeb. Mimo jiné definuje také sadu objektů a jejich
vlastností, prostřednictvím kterých jsou data prezentována. V tomto projektu jsou použity
proměnné reprezentující vlastnosti všech objektů, které Reliance podporuje.

Ve Správci stanic je definována  stanice  BACnet1,  ve  které  jsou  definovány  proměnné,
rozdělené do složek podle jednotlivých BACnet objektů. Složka vždy obsahuje proměnné,
jejichž hodnota umožňuje čtení či změnu vlastností daného objektu.
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Typ  objektu  je  určen  parametrem  Typ  objektu,  vlastnost  je  určena  parametrem
Identifikátor vlastnosti. Rozlišení objektů je zajištěno parametrem Číslo instance. Datový
typ proměnné je  automaticky  měněn  podle  vybrané  vlastnosti,  lze  jej  však dodatečně
změnit.  Pro  vyzkoušení  příkladu  s připojením  k  reálné  stanici  BACnet  je  třeba  tyto
parametry upravit podle skutečného programu ve stanici. V programu nemusí být použity
všechny objekty a čísla instancí mohou být odlišná. Ne všechny vlastnosti jsou v BACnet
objektech povinné. Nemusí se tedy všechny proměnné podařit aktualizovat.

Po  spuštění  projektu  je  v levé  části  zobrazena  navigační  lišta  s tlačítky  sloužící
k přepínání mezi okny vizualizace. Jednotlivá okna obsahují displeje a tabulky zobrazující
vyčtená data daných objektů, vždy podle datových typů jednotlivých proměnných.

Definice alarmu pro poruchu spojení se stanicí

Projekt DeviceCommErrorAlarm ukazuje, jak nahradit  alarm automaticky  generovaný  při
poruše spojení se stanicí vlastním alarmem definovaným ve Správci stanic. Tento alarm
zůstane aktivní  po  celou  dobu  poruchy  spojení.  Tím se  liší  od  alarmu,  který  Reliance
generuje při poruše spojení se stanicí automaticky. Ten má charakter události (došlo k
poruše spojení, ale dále se již nesleduje, kdy porucha pomine – to je nevýhoda).

Ve Správci stanic je ve stanicích Modbus1 a Modbus2 definována proměnná CommError
typu  Bool.  Jde  o  vnitřní  proměnnou  (není  to  fyzická  proměnná  z  PLC).  Ve  stanicích
Modbus1  a  Modbus2  je  dále  definován  alarm  CommError  s  vazbou  na  zmíněnou
proměnnou. Alarm se vyvolá při náběžné hraně této proměnné.

Ve Správci struktury projektu jsou stanice Modbus1 a Modbus2 připojeny k počítači PC1.
Parametry  komunikace  jsou  definovány  prostřednictvím  objektu  Channel1,  který
představuje komunikační kanál. Na záložce Upřesnit  u  objektu  Channel1 jsou  vybrány
skripty, které se mají spustit při navázání, poruše a obnovení spojení s příslušnou stanicí.
Do  těchto  skriptů  se  automaticky  předává  úplný  název  komunikačního  kanálu  (název
stanice/název  kanálu,  např.  Modbus1/Channel1).  Tato  informace  je  ve  skriptech
dostupná jako hodnota vlastnosti  SenderName.  Díky  tomu  je  možné  pro  komunikační
kanály obou stanic vybrat stejné skripty.

Ve  Správci  skriptů  je  definován  skript  Define,  který  obsahuje  definici  procedury
SetDeviceCommError.  Na  záložce  Upřesnit  ve  vlastnostech  tohoto  skriptu  je  zapnuta
volba Spustit při inicializaci podprocesu, která zajistí spuštění daného skriptu ještě před
spuštěním všech  ostatních  skriptů  běžících  v  daném  podprocesu  (vlákně).  Procedura
SetDeviceCommError se volá ze skriptu DeviceCommError, který se vykoná vždy při poruše
spojení se stanicí, a ze skriptu DeviceCommStarted, který  se  vykoná  vždy  při  navázání
nebo obnovení spojení se stanicí. Procedura SetDeviceCommError má tyto parametry: 

FullChannelName:  úplný  název  komunikačního  kanálu  (název  stanice/název  kanálu,
např. Modbus1/Channel1)
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CommError: hodnota True nebo False (udává, zda porucha spojení vznikla nebo zanikla)

Procedura SetDeviceCommError nejdříve rozloží hodnotu parametru FullChannelName na
název stanice a název kanálu a následně nastaví vnitřní proměnnou CommError ve stanici
na  příslušnou  hodnotu  voláním  metody  RTag.SetTagValue.  Na  základě  hodnoty
proměnné CommError se vygeneruje nebo ukončí příslušný alarm.

Čtení dat ze stanice v textovém formátu

Projekt Generic_SimpleText demonstruje připojení stanice Generic k vizualizaci s účelem
vyčtení  dat  z libovolného  zařízení  ve  formě  řetězce.  Ve  Správci  stanic  je  definována
stanice  Generic1  a  v ní  speciální  proměnné,  prostřednictvím  kterých  je  vlastní
komunikace realizována.

Hodnota proměnné InCount určuje počet znaků (bajtů) přijatých do přijímacího bufferu.

Proměnná InBuffer je pole bajtů obsahující přijatá data.

Proměnná InString je řetězec obsahující přijatá data ve formě textu.

Hodnota  proměnné  OutCount  určuje  počet  odesílaných  znaků  (bajtů)  z odesílacího
bufferu.

Proměnná OutBuffer je pole bajtů obsahující data určená k odeslání.

Hodnota proměnné Control řídí odesílání dat.

V tomto příkladu nejsou odesílána žádná data, řídicí proměnné Control a OutCount  jsou
zde použity pouze pro otevření komunikačního kanálu.

Hlavní okno vizualizace obsahuje  tlačítko  pro  otevření  komunikačního  kanálu.  Toho  je
docíleno  nastavením  řídicí  proměnné  Control  prostřednictvím  skriptu  do  logické  1
současně s nulovým počtem odesílaných znaků v proměnné OutCount.

Komponenty  Displej  zobrazují  počet  přijatých znaků  a  přijatá  data  ve  formě  textového
řetězce.

Druhé tlačítko slouží k nulování počtu přijatých dat a vymazání přijímacího bufferu.

Komunikace s PLC Tecomat prostřednictvím stanice Generic

Projekt  Generic_Teco  je  ukázkou  implementace  komunikačního  protokolu  a  připojení
stanice  prostřednictvím  komunikačního  driveru  Generic.  Pro  demonstraci  je  zvolen
komunikační protokol EPSNET stanice Tecomat.

 Ve  Správci  stanic  je  definována  stanice  Generic1  a  v ní  speciální  proměnné,
prostřednictvím kterých je vlastní komunikace realizována.

Hodnota proměnné InCount určuje počet znaků (bajtů) přijatých do přijímacího bufferu.
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Proměnná InBuffer je pole bajtů obsahující přijatá data.

Hodnota  proměnné  OutCount  určuje  počet  odesílaných  znaků  (bajtů)  z odesílacího
bufferu.

Proměnná OutBuffer je pole bajtů obsahující data určená k odeslání.

Hodnota proměnné Control řídí odesílání dat.

Proměnná  PacketName  slouží  ke snazší  identifikaci  komunikačního  paketu  ve výpisu
komunikací  a  případně  v logovacím  souboru.  Není-li  použita,  je  ve  výpisu  zobrazen
implicitní název Packet.

Dále je zde definována vnitřní proměnná Ethernet, jejíž hodnota určuje, zda komunikace
probíhá prostřednictvím ethernetu, či prostřednictvím sériové linky. Tuto hodnotu je třeba
zohlednit při tvorbě vlastních komunikačních paketů.

Hlavní okno vizualizace obsahuje ovládací prvky  určené k parametrizaci a  řízení  vlastní
komunikace.  Lze  odeslat  komunikační  paket  pro  navázání  spojení,  paket  pro  vyčtení
bloku  dat  z libovolného  registru  a  adresy,  paket  pro  čtení/zápis  z/do  proměnné
vybraného  datového  typu  z  libovolné  adresy.  Stiskem  příslušného  tlačítka  dojde
prostřednictvím skriptu k sestavení komunikačního paketu podle zadaných parametrů a
k jeho odeslání do komunikačního kanálu.

Ve střední častí okna jsou zobrazena odeslaná a přijatá data ve formě tabulky. V pravém
horním rohu jsou zobrazeny hodnoty řídicích a stavových proměnných. 

V pravém dolním rohu jsou zobrazeny  kontrolní proměnné ležící na náhodně vybraných
adresách,  jejichž  hodnoty  se  vyčítají  prostřednictvím nativního  komunikačního  driveru
Teco.

Pro správnou funkci ukázkového příkladu je třeba nastavit  hodnotu parametru Ethernet
v souladu s volbu typu komunikačního kanálu ve Správci struktury projektu.

Připojení k OPC serveru na vzdáleném počítači

Projekt  OPC_RemoteServer  demonstruje  připojení  runtime  modulu  Reliance  k  OPC
serveru, který neběží lokálně. Ve Správci stanic je založena stanice OPC1 typu OPC, pro
kterou  je  vybrán  OPC  server (parametr OPC  server Prog  ID),  např.  výběrem počítače  v
místní  síti.  Ve  Správci  struktury  projektu  je  vytvořen  počítač  PC1,  ke  kterému  je  tato
stanice připojena. Na záložce Driver je u položky  Připojit  se k driveru vybrána volba Na
jiném počítači a vybrán název počítače, na kterém OPC server běží (RemotePC). Počítač
RemotePC  je  druhý  počítač  založený  ve  Správci  struktury  projektu  a  slouží  pouze  k
identifikaci  počítače,  na  kterém běží  OPC  server  –  obsahuje  jeho  IP  adresu  (záložka
Základní).
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Pozn.: Tento způsob připojení ke vzdálenému OPC serveru má určité nevýhody, a proto
není  doporučován.  Spolehlivější  řešení  je  na  vzdáleném  počítači  provozovat  runtime
modul  Reliance,  který  k  OPC  serveru  přistupuje  lokálně.  K tomuto  runtime  modulu  –
datovému  serveru  je  následně  přistupováno  pomocí  standardního  síťového  propojení
SCADA/HMI systému Reliance nebo pomocí tenkých klientů Reliance.

Periodické testování stavu stanice

Projekt  OPC_DeviceCommStatus  demonstruje  použití  skriptu  ke  zjištění  stavu  OPC
serveru na základě periodického testování kvality vybrané proměnné. Ve Správci stanic je
definována stanice OPCDevice1, kterou je třeba nakonfigurovat tak, aby  komunikovala s
nainstalovaným OPC serverem. V OPC grupě této stanice je importována proměnná, jejíž
kvalita bude testována ve skriptu  (v příkladu  je  proměnná  nazvána  Random_UInt1).  V
projektu  je  dále  definována  binární  proměnná  OPCDevice1Connected,  která  po
vyhodnocení skriptu obsahuje informaci, zda je OPC stanice připojena – tato proměnná je
napojena na komponentu Aktivní text ve vizualizačním okně.

Ve Správci skriptů je vytvořen událostní skript  Define, který  je  spouštěn  při  inicializaci
procesu. Tento skript  obsahuje definici procedury  pro vyhodnocení stavu stanice podle
kvality dané proměnné. Ve skriptu je přečtena hodnota proměnné z OPC serveru pomocí
metody RTag.GetTagValue a následně vyhodnocen chybový kód RError.Code (tento kód je
nastaven  v  rámci  metod  objektů  Reliance).  Aby  byl  v  případě  neplatné  hodnoty
proměnné chybový kód různý  od nuly  (indikace chyby), je třeba, aby  byla aktivní volba
Považovat  neplatnou  hodnotu  proměnné  za  chybu  (Možnosti  projektu  > Skripty
> Ostatní).  Procedura  je  i  s  potřebnými  parametry  pravidelně  volána  z  periodického
skriptu UpdateOPCDeviceCommStatus (perioda 1 s).

Přístup k databoxu stanice Teco

Projekt  Teco_Databox  demonstruje  přenos  dat  z/do  přídavné  paměti  Databox  stanice
Teco. V projektu je vytvořena stanice Tecomat1 typu Teco a nastavena její IP adresa. Na
záložce Databox je aktivována volba Povolit čtení/zápis z/do Databoxu a vytvořena vazba
na  proměnné  odpovídajícího  typu  ve  stanici  System.  Ve  stanici  System je  definována
proměnná Control typu Byte, která je určená k ovládání přenosu dat z/do databoxu (0 –
ready, 1 – čtení, 2 – zápis). Druhou definovanou proměnnou je Status typu LongInt, která
je napojena na komponentu Aktivní text ve vizualizačním okně a indikuje činnost, která
je  s  databoxem  právě  prováděna  (Ready/Reading/Reading  completed/Read  error/
Writing/Writing  completed/Write  error).  Další  dvě  proměnné  propojené  s  databoxem
DataLength  a  DataOffset  slouží  k  určení  objemu  dat,  která  mají  být  přenášena  z/do
databoxu. Obraz takto definované části databoxu je obsažen v proměnné DataBuffer typu
Array of Byte.



585Ukázkové projekty

Reliance 4 – Vývojové prostředí

Ve  vizualizačním  okně  je  obsažena  komponenta  Tabulka  napojená  na  proměnnou
DataBuffer  a  na  proměnnou  IndexArray.  Druhá  zmíněná  proměnná  je  automaticky
aktualizována po provedení čtení/zápisu z databoxu tak, aby index zobrazovaný v tabulce
odpovídal skutečné pozici dat  v  databoxu (s přihlédnutím k Data offset  – to řeší skript
InitIndexArray).

Připojení ke stanici Teco pomocí modemu

Projekt  Teco_ModemComm demonstruje  proces  připojení  stanice  Teco  prostřednictvím
modemu  připojeného  k  sériovému  portu  počítače.  Ve  stanici  System  je  definováno
několik proměnných typu Word, které slouží ke sledování a ovládání činnosti stanice a
modemu. Proměnná Modem1Control ovládá modem připojený  k počítači – je napojena
na komponentu Rozbalovací nabídka v oddíle Modem1 vizualizačního okna a na řízení
modemu  ve  Správci  struktury  projektu.  Proměnná  Tecomat1Control  je  napojena  na
rozbalovací  nabídku  v  oddíle  Tecomat1  a  umožňuje  vybrat  požadovaný  příkaz
(Disconnect,  Connect,  'Connect,  read  data  and  disconnect').  Tato  proměnná  je  také
napojena  ve  Správci  struktury  projektu  k  objektu  Channel1.  Proměnná
Tecomat1ModemStatus  je  dekódována  z  proměnné  Tecomat1Status  pomocí  skriptu
Tecomat1StatusChanged  –  skript  na  změnu  hodnoty  proměnné  Tecomat1Status.
Proměnná  Tecomat1Status  je  napojena  na  položku  Tecomat1  > Channel1  > Upřesnit
> Status ve Správci struktury projektu. Podobné proměnné jsou založeny pro Tecomat2 a
Modem2. Dále jsou ve Správci stanic založeny stanice Tecomat1 a Tecomat2, ve kterých
jsou definovány proměnné, které je třeba vyčítat.

Ve  Správci  struktury  projektu  je  pro  Channel1  stanice  Tecomat1  změněn  Typ
komunikačního kanálu na Telefonické (modem), nastaveno požadované Telefonní číslo a
na  záložce  Upřesnit  navázány  potřebné  řídicí  proměnné  ze  stanice  System.  Ve  složce
Modemy  je  založen  objekt  Modem1  s  položkou  Řízení  napojenou  na  proměnnou
Modem1Control.  Ve  Správci  skriptů  je  vytvořen  skript  na  změnu  hodnoty  proměnné
Tecomat1Status,  který  pomocí  bitové  masky  zjistí  stav  stanice  Tecomat1.  Pro  stanici
Tecomat2 jsou vytvořeny podobné objekty.

10.14.4  Síťové aplikace

Síťová aplikace typu 1 server + 1 klient
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Projekt  BoilerRoom_ClientServer rozšiřuje demo BoilerRoom o síťovou funkcionalitu. Ve
Správci  struktury  projektu  byl  vytvořen  nový  počítač  Client1.  K  počítači  Client1  jsou
připojeny uživatelé, grafy a tabulkové sestavy definované v projektu, aby byly přístupné i
na  tomto  počítači.  Dále  byla  v  klientském  počítači  vytvořena  nová  skupina  síťových
propojení a v ní nové síťové propojení nazvané Server1. Parametr propojení Počítač typu
server je nastaven na Server1. K počítači Client1 jsou prostřednictvím tohoto propojení
připojeny  stanice  BoilerRoom1  a  BoilerRoom2  a  datové  tabulky  BoilerRoom1  a
BoilerRoom2 (přenos dat je nastaven na Síťový namísto Přímý a adresáře jsou nastaveny
na $(HistoryData)\Client1\). Parametr Server1 > Základní > Adresa je nastaven na lokální
adresu počítače 127.0.0.1 (pro spuštění projektu na různých počítačích v  síti  je  nutné
nastavit skutečnou IP adresu serverového počítače).

Ke spuštění projektu na definovaných  počítačích  je  vhodné  použít  zástupce  vytvořené
pomocí příkazu Projekt > Vytvořit zástupce (Client1 – modul Reliance Control, Server1 –
modul Reliance Control Server).

Síťová aplikace s redundancí (2 servery + 2 klienti)

Projekt BoilerRoom_RedundantServers rozšiřuje příklad BoilerRoom_ClientServer o další
počítač  typu  server  (Server2)  a  další  počítač  typu  klient  (Client2).  Počítače  jsou
definovány ve Správci struktury projektu. 

Počítače Server1 a Server2 jsou redundantní servery.  Server2 je  sekundární  server pro
Server1  (primární  server).  Příslušné  parametry  jsou  nastaveny  u  počítače  Server2  na
záložce Redundance (funkce redundance se aktivuje volbou Sekundární server). Pouze
server, který má aktivní roli, zajišťuje v  tomto projektu následující funkce: simulace dat
stanic pomocí skriptu (obdoba komunikace se stanicemi v  reálném projektu), získávání
historických  dat,  generování  alarmů/událostí.  Za  normálních  okolností  (tj.  pokud  oba
servery běží a je mezi nimi navázáno spojení) má aktivní roli primární server. Sekundární
server má  roli  zálohy  – neprovádí  simulaci  dat,  veškerá  data  (aktuální  i  historická)  a
alarmy/události získává od primárního serveru (vůči primárnímu  serveru  se  chová  jako
klient).  V  případě  výpadku  primárního  serveru  automaticky  převezme  aktivní  roli
sekundární server. Jakmile se obnoví spojení s primárním serverem, přejde sekundární
server opět do role zálohy.
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Počítač  Client2  byl  vytvořen  duplikací  počítače  Client1.  Skupina  síťových  propojení
Servers  počítačů  Client1 a  Client2  byla  rozšířena  tak,  aby  obsahovala  i  propojení  na
Server2. Priorita propojení je nastavena tak, aby se po spuštění runtime modulů na všech
počítačích  připojil  Client1 přednostně  k počítači  Server1 a  Client2 k  počítači  Server2.
Tímto způsobem je realizováno rozkládání zátěže (load balancing). Pokud není jeden ze
serverů  dostupný  (např.  Server1  je  ukončen),  jeho  klient  se  automaticky  připojí  k
druhému serveru. Pokud je klient připojen k serveru, který není jeho upřednostňovaným
serverem, pravidelně testuje dostupnost serveru s vyšší prioritou. Stav spojení je možné
sledovat v Systémových informacích na záložce Síťová propojení.

Síťová aplikace typu 2 servery + 1 klient

Projekt  BoilerRoom_MultipleServers  rozšiřuje  příklad  BoilerRoom_ClientServer  o  druhý
počítač typu server (Server2), který  komunikuje se stanicí BoilerRoom2. Počítač Server1
komunikuje  v  tomto  případě  pouze  se  stanicí  BoilerRoom1.  Každý  ze  serverů  tedy
poskytuje klientskému počítači data a alarmy/události j iné stanice.

Ve Správci struktury projektu jsou vytvořena potřebná síťová propojení z počítače Client1
na Server1 a na Server2. Aby nedocházelo k zobrazení horní lišty na počítačích Server1 a
Server2, je okno TopTray na těchto počítačích přidáno do seznamu Nepoužívaná okna na
záložce  Zobrazení.  Ke  spuštění  projektu  na  definovaných  počítačích  je  vhodné  použít
zástupce vytvořené pomocí příkazu Projekt > Vytvořit zástupce (Client1 – modul Reliance
Control, Server1 a Server2 – modul Reliance Control Server).

Přístup k seznamu připojených tenkých klientů

Projekt ThinClientListFromScript podává příklad přístupu k seznamu připojených tenkých
klientů  pomocí  skriptu.  Po  spuštění  vizualizační  okno  projektu  obsahuje  komponentu
Displej, která ukazuje počet tenkých klientů připojených k datovému serveru (proměnná
ThinClients_Count)  a  komponentu  Tabulka  se  sloupci  napojenými  na  proměnné  typu
pole,  která  obsahuje  informace  o  tenkých  klientech.  Obsah  těchto  proměnných  je
pravidelně  aktualizován  pomocí  periodického  skriptu  GetThinClientList.  Skript  je
spouštěn každých 5 s a obsahuje metodu RWS.GetThinClientList, pomocí které je zjištěn
počet  připojených  tenkých  klientů  ClientCount  a  naplněna  struktura  ClientList  s
informacemi o připojených tenkých klientech. Informace z  této struktury  jsou  následně
přeneseny  do  proměnných  typu  pole  (ThinClients_xxxx),  aby  mohly  být  zobrazeny
komponentou Tabulka.
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Obsluha požadavků od tenkých klientů

Projekt  ThinClientRequestHandlingFromScript  ukazuje,  jakým  způsobem  je  možné
obsloužit  požadavky  od  tenkých  klientů  (Reliance  Web  Client  nebo  Reliance  Smart
Client).  V  dialogu  Možnosti  projektu  (sekce  Web)  je  zvolen  skript
HandleThinClientRequest, který bude vykonáván při přijetí požadavku od tenkého klienta
datovým  serverem  (Reliance  Server  nebo  Reliance  Control  Server).  Informace  o
požadavku klienta (typ požadavku, jedinečný identifikátor relace, IP adresa klienta atd.)
se  získají  pomocí  funkce  RScr.GetCurrentScriptDataEx.  Tyto  informace  se  zapíší  do
odpovídajících  proměnných  ve  stanici  System.  Hodnoty  těchto  proměnných  jsou
zobrazovány v komponentách Displej ve vizualizačním okně.

10.14.5  Sestavy

Uživatelská sestava – textová šablona

Projekt  CustomReport_Text  je  jednoduchým  příkladem  použití  textové  uživatelské
sestavy.  V  projektu  je  definováno  pět  proměnných,  které  udávají  výšku  hladiny  ve
vodojemech. Ve Správci uživatelských sestav je definována textová  sestava  TextReport,
která  obsahuje  pět  položek napojených  na  odpovídající  proměnné  ze  stanice  System.
Šablona  uživatelské  sestavy  Template.txt  je  umístěna  v  adresáři
<Project>\Main\CustomReports.  V  runtime  režimu  lze  ve  vizualizačním  okně  projektu
měnit výšku hladiny ve vodojemech.

Uživatelská sestava – HTML šablona

Projekt  CustomReport_HTML  je  jednoduchým  příkladem  použití  webové  uživatelské
sestavy. V  projektu  jsou  proměnné  rozděleny  do  složek dle  technologických  celků.  Ve
Správci uživatelských sestav je definována webová sestava  WebReport,  která  obsahuje
stejnou strukturu položek odpovídající  proměnným ve stanici System.  Soubory  šablony
uživatelské  sestavy  jsou  umístěny  v  adresáři  <Project>\Main\CustomReports.  V  tomto
adresáři se nachází dokument  aplikace Microsoft  Office  Word,  který  sloužil  k  vytvoření
šablony.  Ve  vizualizačním  okně  jsou  komponenty  seskupeny  do  tabulky  a  slouží  ke
změně proměnných uživatelské sestavy.
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Uživatelská sestava určená k tisku jednoduchého formuláře

Projekt  CustomReport_Form demonstruje použití  uživatelské sestavy  typu  FastReport  k
tisku  formuláře.  V  projektu  jsou  definovány  proměnné,  které  odpovídají  editovaným
položkám formuláře. Pro zadávání údajů je ve vizualizačním okně použita komponenta
Zadávací  pole.  Ve  Správci  uživatelských  sestav  je  definována  sestava
CustomReport_CertificateOfPosting,  která  obsahuje  položky  uživatelských  sestav
odpovídající proměnným ze stanice System. V runtime režimu lze ve vizualizačním okně
projektu editovat formulář. Přesun mezi editačními poli se provádí klávesou Tab. Náhled
uživatelské sestavy lze zobrazit kliknutím na tlačítko Zobrazit. V projektu jsou použity dva
jazyky.  Změna  jazyka  projektu  se  projeví  i  ve  výstupech  uživatelské  sestavy,  kde  jsou
použity značky lokalizovatelných řetězců.

Tisk dat z datové tabulky dBASE ve formě tabulky pomocí uživatelské sestavy

Projekt CustomReport_dBASE demonstruje použití uživatelské sestavy typu FastReport k
tisku hodnot uložených v databázi dBASE ve formě tabulky. Ve Správci stanic je ve stanici
System definována proměnná DatabaseName. Pomocná proměnná DatabaseName slouží
k uložení adresáře datové tabulky dBASE. Ve Správci skriptů je definován skript Init, který
slouží k nastavení adresáře datové tabulky  dBASE do proměnné DatabaseName. Tento
skript  je  spuštěn  po  startu  projektu.  Ve  Správci  uživatelských  sestav  je  definována
sestava  Report,  která  obsahuje  položku  DatabaseName  napojenou  na  stejnou
proměnnou ze stanice System. K vytvoření vazby uživatelské sestavy na datovou tabulku
je použita  komponenta  BDETable.  Parametr DatabaseName  komponenty  BDETable  se
nastaví  pomocí  položky  uživatelské  sestavy  DatabaseName.  Jméno  souboru  vybrané
datové tabulky je nastaveno v parametru TableName.

V runtime režimu lze z vizualizačního okna projektu zobrazit uživatelskou sestavu pomocí
tlačítka Zobrazit sestavu.

Tisk dat z SQL databáze ve formě grafu pomocí uživatelské sestavy

Projekt  CustomReport_ADOChart  demonstruje  použití  uživatelské  sestavy  typu
FastReport k tisku dat uložených v databázi SQL ve formě grafu. Ve Správci stanic jsou
definovány proměnné TimeRange_From a TimeRange_Till, které slouží k určení časového
rozsahu, a také pracovní proměnná typu Word. Ve Správci datových tabulek je vytvořena
tabulka  typu  SQL,  která  slouží  k  archivaci  pracovní  proměnné.  Název  SQL  serveru  je
(LOCAL)\SQLEXPRESS. Tento název serveru je standardně vytvořen při instalaci Microsoft
SQL Server 2005 Express Edition pomocí dávky setup.bat.
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Ve Správci uživatelských sestav je  založena  sestava  TemperatureReport,  která  slouží  k
zobrazení dat ve formě grafu. K vytvoření vazby  uživatelské sestavy  na SQL databázi je
použita komponenta ADODatabase. Nastavení připojení v  komponentě ADODatabase je
stejné jako nastavení SQL v projektu Reliance (Možnosti projektu > Projekt > SQL). Data z
datové  tabulky  jsou  získávána  pomocí  dynamicky  generovaného  SQL  dotazu,  který  je
sestavován pomocí skriptu v uživatelské sestavě.

V  runtime režimu lze z  vizualizačního okna projektu změnit  jak hodnoty  archivovaných
proměnných, tak časový rozsah zobrazovaných historických dat.

Tisk dat z SQL databáze ve formě tabulky pomocí uživatelské sestavy

Projekt  CustomReport_ADODatabase  demonstruje  použití  uživatelské  sestavy  typu
FastReport k tisku hodnot  uložených v databázi SQL formou tabulky. Ve Správci stanic
jsou definovány tři virtuální stanice. V každé stanici je pět proměnných (Tag1, ..., Tag5).
Ve  Správci  datových  tabulek  jsou  vytvořeny  tři  tabulky,  které  slouží  k  archivaci
proměnných  z  virtuálních  stanic.  Každá  tabulka  má  jiné  nastavení  základny  časových
značek.  Všechny  tabulky  jsou  typu  SQL.  Název  SQL serveru  je  (LOCAL)\SQLEXPRESS.
Tento  název  serveru  je  standardně  vytvořen  při  instalaci  Microsoft  SQL  Server  2005
Express Edition pomocí dávky setup.bat. 

Ve Správci uživatelských sestav jsou tři sestavy, které zobrazují data z virtuálních stanic.
Šablony  uživatelských  sestav  se  liší  způsobem  dekódování  časové  značky.  Podle
nastavení ukládání časové značky  v  jednotlivých  datových  tabulkách  jsou  v  šablonách
použity  konverzní  funkce  Int64TimeToDateTime  a  UTCDateTimeToLocalDateTime.  K
vytvoření  vazby  uživatelské  sestavy  na  datovou  tabulku  jsou  použity  komponenty
ADODatabase  a  ADOTable.  Nastavení  připojení  v  komponentě  ADODatabase  je  stejné
jako nastavení SQL v projektu Reliance (Možnosti projektu > Projekt > SQL).

V  runtime  režimu  lze  z  vizualizačního  okna  projektu  změnit  hodnoty  archivovaných
proměnných.

Uživatelská sestava, která dopočítává hodinové průměry z dat uložených v SQL databázi

Projekt  CustomReport_AVG demonstruje  použití  uživatelské  sestavy  typu  FastReport  k
dopočítání a zobrazení hodinových průměrů z  dat  uložených  v  databázi  SQL ve  formě
tabulky. Ve Správci stanic je definována pracovní proměnná ActFlow. Ve Správci datových
tabulek je vytvořena tabulka typu SQL, která slouží k archivaci pracovní proměnné. Název
SQL serveru  je  (LOCAL)\SQLEXPRESS.  Tento  název  serveru  je  standardně  vytvořen  při
instalaci Microsoft SQL Server 2005 Express Edition pomocí dávky setup.bat.
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Ve  Správci  uživatelských  sestav  jsou  založeny  dvě  sestavy.  Sestava
CustomReport_RealData  slouží  k  zobrazení  všech  uložených  dat.  Sestava
CustomReport_AVG slouží  k  dopočítání  a  zobrazení  hodinových  průměrů  archivované
pracovní proměnné za posledních 24 hodin. K vytvoření vazby uživatelské sestavy na SQL
databázi  je  použita  komponenta  ADODatabase.  Nastavení  připojení  v  komponentě
ADODatabase  je  stejné  jako  nastavení  SQL  v  projektu  Reliance  (Možnosti  projektu
> Projekt > SQL). Data z datové tabulky jsou získávána pomocí dynamicky generovaného
SQL dotazu, který je sestavován pomocí skriptu v uživatelské sestavě.

V runtime režimu lze z vizualizačního okna projektu změnit hodnotu pracovní proměnné.

Uživatelská sestava obsahující graf ekvitermní křivky

Projekt  CustomReport_EquithermalCurve  je  jednoduchým  příkladem  tisku  grafu
ekvitermní  křivky.  Používá  uživatelské  sestavy  typu  FastReport.  V  projektu  jsou
definovány  proměnné,  které  se  používají  k  definici  ekvitermní  křivky.  Ve  Správci
uživatelských  sestav  je  definovaná  sestava  Report1  typu  FastReport,  jejíž  položky
odpovídají proměnným ze stanice System. Šablonu uživatelské sestavy je možné editovat
pomocí  příkazu  Upravit  sestavu.  Soubor  šablony  je  umístěn  v  adresáři
<Project>\Main\CustomReports.  V  runtime  režimu  lze  z  vizualizačního  okna  projektu
změnit  parametry  ekvitermní  křivky.  K  editaci  ekvitermních  bodů  slouží  komponenta
Ekvitermní křivka.

K vykreslení grafu v šabloně FastReport slouží následující skript:

with ECChart do

begin

   SeriesData[0].XSource :=VarToStr(<TempA$6>)+';'+VarToStr(<TempB$7>);

   SeriesData[0].YSource :=VarToStr(<TempEkvA$10>)+';'+VarToStr(<TempEkvB$11>);

end;

Uživatelská sestava obsahující dynamické načítání obrázku

Projekt  CustomReport_DynamicPicture  demonstruje  použití  uživatelské  sestavy  typu
FastReport  k  tisku  vybraného  obrázku  ze  seznamu.  Použité  obrázky  nejsou  uloženy
v sestavě, ale načítají se dynamicky ze souboru při generování sestavy. Seznam obrázků
je definován ve vizualizačním okně v komponentě Rozbalovací nabídka. Soubory obrázků
ze seznamu jsou uloženy v podadresáři Pictures projektu.
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Ve Správci stanic jsou definovány proměnné PictureFileName, PictureName a PictureDir,
které slouží k sestavení názvu souboru obrázku. Ve Správci skriptů jsou definovány  dva
skripty.  Skript  Init  slouží  k nastavení  adresáře  se  soubory  obrázků  do  proměnné
PictureDir. Skript PictureFileName slouží k sestavení cesty k souboru vybraného obrázku.

Ve vizualizačním okně jsou umístěny  dvě komponenty  Displej, které  zobrazují  hodnoty
proměnných  PictureDir  a  PictureFileName.  Komponenta  Rozbalovací  nabídka  slouží
k výběru obrázku. V komponentě Obrázek je zobrazen vybraný obrázek.

Ve  Správci  uživatelských  sestav  je  definována  sestava  typu  FastReport.  U  sestavy  je
definována  položka  PictureFileName,  která  má  vazbu  na  proměnnou
PictureFileName. V sestavě je na pracovní ploše stránky  vložen objekt  obrázku.  Pomocí
skriptu je pak při generování sestavy do tohoto objektu nahrán vybraný obrázek.

Sestava, která zobrazuje alarmy/události ze souborové databáze

Projekt CustomReport_AlarmsEvents_File je jednoduchým příkladem použití  uživatelské
sestavy  k  zobrazení  alarmů/událostí  ze  souborové  databáze.  V  projektu  je  ve  stanici
System  definována  hlavní  proměnná  Level  a  pomocná  proměnná  RAEFileName.
Proměnná Level má pevně stanovené provozní meze. Pomocná proměnná RAEFileName
slouží k uložení cesty k aktuálnímu souboru databáze alarmů/událostí. Ve stanici System
jsou  dále  nadefinovány  čtyři  alarmy,  které  vzniknou  při  překročení  provozních  mezí
proměnné Level. Ve Správci skriptů je definován skript Init, který slouží k nastavení cesty
k souboru do proměnné  RAEFileName.  Tento  skript  je  spuštěn  po  startu  projektu.  Ve
Správci  uživatelských  sestav  je  definována  sestava  Report  –  basic,  která  obsahuje
položku RAEFileName napojenou na stejnou proměnnou ze stanice System.

V  Návrháři  sestav  FastReport  je  pro  získání  dat  z  databáze  použit  objekt  RAETable,
kterému je pomocí skriptu FastReportu nastaven parametr FileName na hodnotu položky
RAEFileName.  Vzhled  tabulky  alarmů/událostí  je  určen  dvěma  pruhy.  Horní  pruh
PageHeader definuje záhlaví  sloupců  a  spodní  pruh  MasterData  definuje  zobrazovaná
data. K zobrazení dat v pruzích jsou použity objekty typu TfrxRAEMemoView (objekt textu
sloupce  tabulky  alarmů/událostí).  Pro  konfiguraci  zobrazené  tabulky  jsou  v  těchto
objektech  důležité  parametry  RAEDataField  a  RAETitle.  Parametr RAEDataField  určuje
datovou položku (sloupec) záznamu alarmu/události a parametr RAETitle určuje, zda se
má  místo  dat  zobrazit  titulek  datové  položky.  Parametr  RAETitle  je  aktivní  v  pruhu
PageHeader.

V runtime režimu lze ve vizualizačním okně projektu měnit hodnotu proměnné Level.
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Sestava, která zobrazuje alarmy/události z SQL databáze

Projekt CustomReport_AlarmsEvents_SQL je jednoduchým příkladem použití  uživatelské
sestavy k zobrazení alarmů/událostí  uložených v SQL databázi. V  projektu je ve stanici
System definována proměnná Level, která má pevně stanovené provozní meze. Ve stanici
System jsou  dále  nadefinovány  čtyři  alarmy,  které  vzniknou  při  překročení  provozních
mezí proměnné Level. Ve Správci uživatelských  sestav  je  definována  sestava  Report  –
basic.

V  Návrháři  sestav  FastReport  jsou  pro  získání  dat  z  databáze  použity  objekty
ADODatabase1 a ADOQuery1. Nastavení připojení k SQL databázi definované v objektu
ADODatabase1 je automaticky  synchronizované  s  nastavením definovaným ve  SCADA/
HMI systému Reliance v dialogu  Možnosti  projektu.  Vzhled  tabulky  alarmů/událostí  je
určen  dvěma  pruhy.  Horní  pruh  PageHeader  definuje  záhlaví  sloupců  a  spodní  pruh
MasterData definuje zobrazovaná data. K zobrazení dat  v  pruzích  jsou  použity  objekty
typu TfrxRAEMemoView  (objekt  textu sloupce tabulky  alarmů/událostí). Pro konfiguraci
zobrazené tabulky jsou v těchto objektech důležité parametry  RAEDataField  a RAETitle.
Parametr RAEDataField  určuje  datovou  položku  (sloupec)  záznamu  alarmu/události  a
parametr RAETitle určuje, zda se má místo dat zobrazit titulek datové položky. Parametr
RAETitle je aktivní v pruhu PageHeader.

V runtime režimu lze ve vizualizačním okně projektu měnit hodnotu proměnné Level.

10.14.6  Vkládané objekty

Použití datových struktur a šablon oken v projektu Kotelna
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Projekt  BoilerRoom_WindowTemplate  je  příkladem použití  datových  struktur  a  šablon
oken.  Vizualizace  představuje  kotelnu  s  plynovým  kotlem.  Informace  o  jednotlivých
zařízeních  (např.  čerpadlo  a  hořák),  měřených  veličinách  (teplota  vody  a  vzduchu)  a
parametrech  regulace  jsou  uspořádány  do  datových  struktur  (Pump,  Burner,
MeasuredTemperature,  ControlParameters  –  viz  Správce  datových  struktur).  Tyto  dílčí
datové struktury jsou potom obsaženy  ve složitějších datových strukturách: ve struktuře
Boiler, která odpovídá kotli, a ve struktuře BoilerRoom, která odpovídá celé kotelně. Na
základě  datové  struktury  BoilerRoom  jsou  nadefinovány  strukturované  proměnné  s
názvem Data  ve  stanicích  BoilerRoom1  a  BoilerRoom2  (viz  Správce  stanic).  Datovým
strukturám  Pump,  Burner,  MeasuredTemperature  a  ControlParameters  odpovídají
příslušné šablony oken. Tyto dílčí šablony jsou potom obsaženy ve složitějších šablonách
(Boiler a BoilerRoom). Šablona BoilerRoom je následně opakovaně použita v normálních
vizualizačních  oknech  (BoilerRoom1,  BoilerRoom2)  s  tím,  že  při  konkrétním  použití
šablony okna je již určena odpovídající strukturovaná proměnná typu BoilerRoom.

Použití šablon oken pro zobrazení informací o motorech

Projekt  MotorDetails_WindowTemplate je příkladem použití  datových  struktur a  šablon
oken.  Hlavní  okno  vizualizace  (MotorOverview)  je  přehledová  obrazovka,  ve  které  jsou
zobrazeny symboly 4 motorů. Kliknutím na symbol motoru lze vyvolat  dialogové okno s
podrobnými  informacemi  o  příslušném  motoru  (ID,  stav,  otáčky)  a  ovládacími  prvky
(požadované otáčky, zapnutí/vypnutí motoru).

Informace o zařízení typu motor jsou uspořádány do datové struktury Motor (viz  Správce
datových  struktur).  Této  datové  struktuře  odpovídá  stejnojmenná  šablona  okna  (viz
Správce oken, složka Templates). Na základě datové struktury  Motor jsou nadefinovány
strukturované proměnné s názvem Motor1, Motor2, Motor3 a Motor4 ve stanici System
(viz Správce stanic). Šablona Motor je následně vložena v dialogovém okně MotorDetails
prostřednictvím  komponenty  typu  Kontejner.  Vazba  kontejneru  na  strukturovanou
proměnnou  je  dynamická,  tzn.  je  řízena  proměnnou.  Tato  proměnná  (System/
MotorTagName) je typu String a její počáteční hodnota je System/Motor1. Při kliknutí na
symbol  motoru  je  událost  zachycena  průhledným  tlačítkem,  které  je  umístěno  nad
symbolem  motoru.  Toto  tlačítko  nastaví  proměnnou  System/MotorTagName  na
příslušnou  hodnotu  (např.  System/Motor2 při  kliknutí  na  Motor2)  a  zobrazí  dialogové
okno MotorDetails. Pro zobrazení podrobností o libovolném počtu motorů tedy stačí jedno
dialogové okno.
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10.14.7  Alarmy/události

Odesílání informací o alarmech/událostech na základě skupin

Projekt  SendAlarmsUsingGroups_Simple  ukazuje,  jak  odesílat  informace  o  alarmech/
událostech  určitým  uživatelům  na  základě  příslušnosti  ke  skupině  alarmů/událostí.
Informace o alarmech/událostech mohou být odesílány  E-mailem nebo SMS zprávami v
okamžiku jejich vzniku, zániku a kvitace.

V dialogu Možnosti projektu (Projekt > Alarmy/události > Skupiny) je definována skupina
alarmů/událostí s názvem AlarmsToSend.

Ve Správci stanic je definována stanice PLC1. V ní jsou definovány alarmy TrivialAlarm1,
SeriousAlarm1  a  CriticalAlarm1,  které  je  možné  simulovat  pomocí  tlačítek  ve
vizualizačním okně. U každého z  alarmů je určeno, zda patří  do skupiny  AlarmsToSend
(záložka Upřesnit, parametr Skupiny alarmů/událostí), a to na základě závažnosti alarmu
(TrivialAlarm1 tedy nepatří do skupiny AlarmsToSend, protože je nezávažný).

Ve Správci uživatelů jsou definováni 4 uživatelé. U každého z nich je určeno, zda má být
informován  o  alarmech  ze  skupiny  AlarmsToSend  (záložka  Oznamování,  parametr
Skupiny alarmů/událostí). Způsob odeslání informace je určen parametry  Oznamovat  E-
mailem a  Oznamovat  SMS  zprávou  (záložka  Oznamování).  Část  uživatelů  (technici)  je
informována  E-mailem  a  SMS  zprávou,  druhá  část  (ředitel  a  technický  ředitel)  je
informována  pouze  E-mailem.  Pro  uživatele  informované  E-mailem  je  nutné  zadat  E-
mailovou  adresu  (záložka  Základní,  parametr  E-mail).  Pro  uživatele  informované  SMS
zprávou je nutné zadat telefonní číslo (záložka Základní, parametr Telefon).

Ve  Správci  struktury  projektu  je  definován  počítač  PC1.  Na  záložce  Oznamování  jsou
zapnuty  volby  Oznamovat  E-mailem, Oznamovat  SMS zprávou, Při  vzniku  a  Při  zániku.
Text zprávy obsahuje všechny podstatné informace a není nutné jej  upravovat.

Pro odesílání informací E-mailem je nutné zadat parametry na záložce E-mail, především
adresu SMTP serveru.

Pro odesílání informací SMS zprávou je nutné zapnout parametr Spustit ovladač pro SMS
na záložce SMS a zadat další potřebné parametry.

Odesílání informací o alarmech/událostech na základě skupin (dvě oblasti)

Projekt SendAlarmsUsingGroups_TwoAreas ukazuje, jak odesílat  informace o alarmech/
událostech  určitým uživatelům na  základě  příslušnosti  ke  skupinám  alarmů/událostí.
Informace o alarmech/událostech mohou být odesílány  E-mailem nebo SMS zprávami v
okamžiku jejich vzniku, zániku a kvitace. 
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V dialogu Možnosti projektu (Projekt > Alarmy/události > Skupiny) je definováno celkem
5 skupin alarmů/událostí. Skupiny jsou zavedeny podle dvou hledisek: závažnost alarmu
(skupiny TrivialAlarms, SeriousAlarms, CriticalAlarms) a oblast, které se alarm týká (Area1,
Area2).

Ve Správci stanic jsou definovány složky Area1 a Area2 vyjadřující  oblasti, ve kterých se
nachází příslušné stanice (PLC, telemetrické stanice apod). V každé složce je definována
jedna stanice. V každé ze stanic jsou definovány  alarmy  TrivialAlarm1, SeriousAlarm1 a
CriticalAlarm1,  které  je  možné  simulovat  pomocí  tlačítek  ve  vizualizačním  okně.  U
každého z alarmů je určen výčet  skupin, ke kterým přísluší (záložka Upřesnit, parametr
Skupiny  alarmů/událostí),  a  to  na  základě  závažnosti  alarmu  a  oblasti,  do  které  patří
příslušná stanice.

Ve Správci uživatelů jsou definováni uživatelé ve složkách Area1 a Area2. U každého z
uživatelů je určen výčet skupin alarmů/událostí (záložka Oznamování, parametr Skupiny
alarmů/událostí), o kterých má být uživatel informován. Výčet skupin závisí na závažnosti
alarmu a oblasti, do které patří  příslušný  uživatel. Nezávažné alarmy  (alarmy  patřící do
skupiny TrivialAlarms) nejsou posílány žádnému z uživatelů. Způsob odeslání informace
je  určen  parametry  Oznamovat  E-mailem  a  Oznamovat  SMS  zprávou  (záložka
Oznamování). Část  uživatelů (technici)  je informována E-mailem a SMS zprávou,  druhá
část  (ředitel  a  technický  ředitel)  je  informována  pouze  E-mailem.  Pro  uživatele
informované E-mailem je nutné zadat E-mailovou adresu (záložka Základní, parametr E-
mail).  Pro  uživatele  informované  SMS  zprávou  je  nutné  zadat  telefonní  číslo  (záložka
Základní, parametr Telefon).

Ve  Správci  struktury  projektu  je  definován  počítač  PC1.  Na  záložce  Oznamování  jsou
zapnuty  volby  Oznamovat  E-mailem, Oznamovat  SMS zprávou, Při  vzniku  a  Při  zániku.
Text zprávy obsahuje všechny podstatné informace a není nutné jej  upravovat. 

Pro odesílání informací E-mailem je nutné zadat parametry na záložce E-mail, především
adresu SMTP serveru. 

Pro odesílání informací SMS zprávou je nutné zapnout parametr Spustit ovladač pro SMS
na záložce SMS a zadat další potřebné parametry.

10.14.8  Skripty

Přístup k DLL knihovně ze skriptu
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Projekt AccessDLLFromScript ukazuje, jak ze skriptu volat funkce z  DLL knihoven. Jazyk
VBScript, který se používá pro psaní skriptů v projektech SCADA/HMI systému Reliance,
sám o  sobě  neumožňuje  volat  funkce  z  DLL knihoven.  Toto  omezení  je  možné  obejít
použitím utility DynaCall, která dokáže za běhu vytvořit objektovou obálku okolo libovolné
DLL knihovny tak, aby bylo možné volat její funkce i z VBScriptu.

Postup instalace utility DynaCall:

1.  Rozbalit  ZIP  archiv  DynaCall.zip  (z  adresáře  AccessDLLFromScript\Main\Apps)  do
libovolného adresáře, např. c:\Program Files (vznikne adresář c:\Program Files\DynaCall).

2.  Z  příkazového  řádku  (cmd.exe)  zaregistrovat  soubor  c:\Program
Files\DynaCall\dynwrap.dll příkazem: regsvr32.exe "c:\Program Files\DynaCall\dynwrap.
dll".

Pozn.: Pokud příkaz z bodu 2 skončí chybou, je nutné použít tento postup:

3. Vytvořit zástupce na program cmd.exe.

4.  Z  lokálního  menu  zástupce  vybrat  příkaz  Spustit  jako  správce  a  potvrdit  spuštění
programu.

5. Opakovat bod 2.

Projekt  obsahuje skript  Example1_user32.dll_MessageBox, ze kterého je zřejmé, jakým
způsobem  lze  ze  skriptů  volat  funkce  DLL  knihoven.  Skript  ukazuje  volání  funkce
MessageBoxA  z  knihovny  user32.dll  (jedna  ze  základních  DLL  knihoven  systému
Windows) a je možné ho spustit kliknutím na tlačítko v hlavním okně projektu.

Ve skriptu je použit tento postup:

1.  Vytvořit  objekt  DLLWrapper  příkazem  Set  DLLWrapper  =  CreateObject
("DynamicWrapper").

2. Zaregistrovat příslušnou funkci voláním metody Register.

3.  Zavolat  funkci  jako  metodu  objektu  DLLWrapper,  např.  Result  =  DLLWrapper.
MessageBoxA.

Stejně jako je zaregistrována funkce MessageBoxA  je nutné zaregistrovat  všechny  další
funkce, které je potřeba volat.

Důležité:

1. Objektovou proměnnou DLLWrapper je  nutné  deklarovat  jako  lokální  (uvnitř  nějaké
procedury), stejně jako je to v příkladu. Pokud by byla deklarována jako globální a objekt
DLLWrapper by  nebyl  před  ukončením projektu  uvolněn  příkazem  Set  DLLWrapper  =
Nothing, runtime modul by při ukončování zatuhnul.
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2. Utilita DynaCall je zdarma a autoři nenesou žádnou odpovědnost za škody způsobené
případnou špatnou funkcí utility.

Automatické odhlášení uživatele

Projekt  AutomaticUserLogOff  ukazuje,  jak  automaticky  odhlásit  uživatele  z  runtime
modulu po určité době nečinnosti.

V projektu je definován událostí skript LogoffUser, který odhlásí uživatele voláním metody
RUser.LogoffUser. Aby se tento skript provedl po určité době nečinnosti, je nutné upravit
určité parametry v  hlavním souboru projektu (soubor s příponou .rp4). Jde o soubor ve
formátu RDT  (Reliance Data Table), který  lze otevřít  pomocí Editoru souborů RDT.  Tyto
parametry jsou uloženy v sekci 50 a mají následující význam:

Param0 – doba  nečinnosti  (v  milisekundách),  po  které  má  být  spuštěn  skript  určený
parametrem Param2

Param1 – udává, zda má být spuštěn skript určený parametrem Param2 (0 – zakázáno, 1
– povoleno)

Param2 – ID skriptu, který má být spuštěn

Pozn.: ID skriptu je zobrazeno v levém dolním rohu dialogu Vybrat skript.

Uživatelsky definovaný editor receptur

Projekt CustomRecipeEditor ukazuje, jak pomocí vizualizačních oken a skriptů realizovat
funkce dostupné v Editoru receptur, který je k dispozici v runtime modulech. Toto řešení
je nutné použít  v  případech,  kdy  zákazník požaduje,  aby  editaci  receptur bylo  možné
provádět prostřednictvím nějakého formuláře (nikoli editací hodnot  v  seznamu položek,
jak je to řešeno v Editoru receptur).
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Ve  Správci  receptur je  definován  typ  receptury  s  názvem Product01.  Ten  obsahuje  4
položky  (Param01,  Param02,  Param03  a  Param04).  Každá  z  položek  má  vazbu  na
stejnojmennou proměnnou ze stanice PLC1. Při přenosu receptury do PLC1 se do těchto
proměnných  zapíše  hodnota  příslušné  položky.  Aby  bylo  možné  editovat  receptury
prostřednictvím vizualizačních oken, je nutné mít  pro každou položku definovánu ještě
jednu pomocnou proměnnou (stejného typu jako je proměnná  v  PLC1).  Tyto  pomocné
proměnné se nazývají  proměnné pro editaci, jsou definovány  ve  stanici  System a  mají
stejné názvy jako proměnné v PLC1. Každá z položek receptury má vazbu na příslušnou
proměnnou pro editaci. Na proměnné pro editaci jsou také navázány komponenty Displej
pro  zadávání  hodnoty  položek  v  okně  EditRecipe_Product01.  Toto  okno  lze  zobrazit
kliknutím na tlačítko Editovat recepturu v hlavním okně vizualizace (Product01). V  okně
EditRecipe_Product01 je  možné  vybrat  recepturu  ze  seznamu  již  uložených  receptur,
upravit j i a uložit pod zadaným názvem. Z okna Product01 lze také kliknutím na příslušná
tlačítka načíst nebo smazat vybranou recepturu.

Definice lokálních a globálních polí

Projekt DeclareArrayVar ukazuje, jak ve skriptech definovat a používat  globální a lokální
proměnné typu pole. Hlavní vizualizační okno obsahuje dvě tlačítka, která jsou navázána
na odpovídající skripty (stiskem tlačítka dojde ke spuštění daného událostního skriptu).

Ve Správci skriptů je vytvořen skript Define, který obsahuje deklaraci globální proměnné.
Na  záložce  Upřesnit  ve  vlastnostech  tohoto  skriptu  je  označena  volba  Spustit  při
inicializaci podprocesu, která zajistí spuštění daného skriptu – a tím deklaraci proměnné
– ještě před spuštěním všech ostatních skriptů běžících v daném podprocesu (vlákně).
Takový  skript  je  také  spuštěn  vždy  při  znovuspuštění  podprocesu  (např.  následkem
zacyklení, které je vyhodnoceno při aktivní volbě Ukončit při překročení max. doby běhu).
Opakovaná  deklarace  globální  proměnné  typu  pole  příkazem  dim  vyvolá  chybu  Type
mismatch.

Skript  UseGlobalArrayVar  modifikuje  globální  proměnnou  typu  pole  GlobalArrayVar1,
zatímco  skript  UseLocalArrayVar  zapisuje  hodnoty  pouze  do  lokální  proměnné
LocalArrayVar typu pole definované v rámci dané procedury.
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Ukládání informací do textového souboru

Projekt LogMessage demonstruje způsob ukládání dat v libovolném formátu do textového
souboru  pomocí  skriptu.  Okno  projektu  obsahuje  tlačítko,  které  spustí  skript
LogMessageTest, v rámci kterého je spuštěna procedura LogMessage. Tato procedura je
společně s funkcemi pro uživatelské formátování data a času obsažena ve skriptu Define
spouštěného při inicializaci  podprocesu.  Přístup  k souboru  je  zajištěn  pomocí  objektu
"Scripting.FileSystemObject".  Voláním  metody  OpenTextFile  s  názvem  otevíraného
souboru jako parametru je vytvořen objekt, do kterého může být  zapsán  libovolný  text
pomocí metody WriteLine (číselný parametr metody OpenTextFile udává způsob otevření
souboru  – 1 pro  čtení,  2  pro  zápis,  8  append;  logická  hodnota  definuje,  zda  má  být
soubor vytvořen, pokud neexistuje).

Při stisku tlačítka v runtime modulu je v  adresáři projektu vytvořen podadresář Logs se
souborem ScriptLog.txt, do kterého  jsou  přidávány  řádky  s  aktuálním datem,  časem a
ukázkovým textem.

Stažení a uložení souboru

Projekt  DownloadAndSaveFile  ukazuje,  jak  stáhnout  a  uložit  soubor  definovaný  URL
adresou na disk počítače. Základem projektu je skript DoDownloadAndSaveFile, který na
základě proměnných FileURL a FileName provede stažení souboru. Proměnná FileURL je
navázána na komponentu Displej  ve vizualizačním okně a umožňuje definovat  jméno a
adresu,  odkud  má  být  soubor  stažen  (URL  je  třeba  zadat  včetně  úvodního  http://).
Proměnná FileName je navázána na druhou komponentu Displej  a umožňuje definovat
jméno a cestu, kam má být  soubor uložen. Skript  je proveden po stisku  tlačítka  Uložit
soubor.

Ve skriptu je pomocí příkazu CreateObject vytvořena instance objektu MSXML2.XMLHTTP
a pomocí metod open a send tohoto objektu je navázáno spojení. K uložení souboru na
disk jsou použity metody objektu "ADODB.Stream".

Získání bitů z celočíselné proměnné

Projekt  ExtractBits  ukazuje,  jak  pomocí  skriptů  získat  hodnoty  jednotlivých  bitů  z
celočíselné proměnné a uložit je do proměnných typu Bool.

Ve Správci stanic jsou ve stanici System definovány proměnné Status01 a Status02 typu
Byte a strukturované proměnné Bits_Status01 a  Bits_Status02 typu  StatusBits,  což  je
datová  struktura  (definovaná  ve  Správci  datových  struktur).  Proměnná  Bits_Status01
(resp.  Bits_Status02)  obsahuje  několik  vnořených  proměnných  typu  Bool,  do  kterých
bude  pomocí  skriptu  zapisována  hodnota  příslušných  bitů  proměnné  Status01  (resp.
Status02).
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Ve  Správci  skriptů  je  definován  skript  Define,  který  obsahuje  definici  procedury
ExtractBits. Na záložce Upřesnit ve vlastnostech tohoto skriptu je zapnuta volba Spustit
při inicializaci podprocesu, která  zajistí  spuštění  daného  skriptu  ještě  před  spuštěním
všech ostatních skriptů běžících v daném podprocesu (vlákně). Procedura ExtractBits se
volá z procedury StatusChanged volané ze skriptu StatusChanged. Skript StatusChanged
se  vykoná  vždy  při  změně  hodnoty  nebo  kvality  (platnosti)  proměnné  Status01 (resp.
Status02). To je zajištěno napojením proměnných Status01 a Status02 na tento skript na
záložce Skripty  ve Správci stanic. Ke  změně  kvality  (platnosti)  dojde  vždy  po  spuštění
projektu.

Do procedury ExtractBits se předávají tyto parametry:

Název stanice, ve které je definována zdrojová proměnná: System

Název zdrojové proměnné: Status01, resp. Status02

Název stanice, ve které je definována cílová proměnná: System

Název  cílové  proměnné  (včetně  oddělovače  strukturované  proměnné  a  vnořených
proměnných): StatusBits01/, resp. StatusBits02/

Pole obsahující čísla bitů, jejichž hodnotu chceme získat: BitNumbers_StatusBits = Array
(0, 1, 4, 5) 

Pole obsahující názvy  položek datové struktury  StatusBits (ve stejném pořadí jako čísla
bitů  v  poli  BitNumbers_StatusBits):  BitTagNames_StatusBits  =  Array("ManualMode",
"EmergencyMode", "CheckDevice", "Error")

Pro zobrazení strukturovaných proměnných typu StatusBits slouží stejnojmenná šablona
okna  (viz  Správce  oken).  Tato  šablona  obsahuje  komponenty  Displej  s  vazbou  na
jednotlivé  položky  struktury  StatusBits.  Šablona  je  vložena  do  okna  MainWindow
prostřednictvím komponenty Kontejner. Dále je v okně MainWindow vložena komponenta
Displej, která zobrazuje a umožňuje měnit hodnotu proměnné Status01 (resp. Status02).

Uvedené řešení založené datové  struktuře  se  ukazuje  jako  velmi  výhodné.  Celočíselné
proměnné,  které  je  potřeba  rozložit  na  jednotlivé  bity,  mohou  např.  popisovat  stav
určitého stroje, kterých je ve vizualizovaném procesu více. Je velmi snadné přidat  další
stavovou proměnnou. Stačí zduplikovat proměnné Status02 a Bits_Status02. Není nutné
upravovat existující skripty ani přidávat další skripty.
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Předání číselného parametru spouštěnému skriptu

Projekt  GetCurrentScriptDataEx  ukazuje  způsob  předávání  parametru  skriptu  při  jeho
spuštění  např.  kliknutím  na  tlačítko.  V  projektu  je  definována  jedna  proměnná
ScriptParamValue typu LongInt,  která  je  napojena  na  komponentu  Displej.  Ve  Správci
skriptů je definován skript EventScript, který je spouštěn z hlavního vizualizačního okna
pomocí  tlačítek vždy  s  různou  hodnotou  parametru.  Ve  skriptu  je  hodnota  parametru
přiřazena  do  proměnné  ScriptParamValue,  která  je  následně  zobrazena  komponentou
Displej.

Získání obsahu zvoleného adresáře

Projekt  GetFolderContents  demonstruje  použití  skriptu  k  získání  obsahu  zvoleného
adresáře. Hlavní vizualizační okno obsahuje komponentu  Displej  (pro  zadání  adresáře,
jehož obsah má být vypsán), komponentu Tlačítko, která aktivuje spuštění skriptu, a dvě
komponenty Tabulka napojené na proměnné typu pole (levá tabulka bude po provedení
skriptu obsahovat  seznam podadresářů, pravá tabulka seznam souborů obsažených  ve
zvoleném adresáři).

V projektu je definován událostí skript GetFolderContents, který vytvoří objekt "Scripting.
FileSystemObject",  prostřednictvím  kterého  je  získán  obsah  adresáře.  Po  provedení
skriptu  obsahují  proměnné  SubFolderNames  a  FileNames  podadresáře  a  soubory
obsažené  v  adresáři  ParentFolderName.  Proměnné  SubFolderCount  a  FileCount  určují
počet položek odpovídajících seznamů.

Kopírování prvků mezi dvěma poli

Projekt  MoveTagElementValues  obsahuje  událostní  skript  (spuštěný  tlačítkem  ve
vizualizačním  okně),  který  demonstruje  kopírování  prvních  deseti  prvků  pole
WordArray20 na  pozici  50–59  pole  WordArray100.  Pro  kopírování  je  použita  metoda
RTag.MoveTagElementValues.

Kopírování hodnoty proměnných pomocí skriptu

Projekt  MoveTagValue demonstruje kopírování hodnot  proměnných  z  jedné  stanice  do
druhé. Projekt obsahuje skript AfterStartProject, který se spustí po startu runtime modulu
(Možnosti projektu > Skripty  > Ostatní > Po spuštění projektu).  Tento  skript  inicializuje
hodnotu  proměnné  DateTime1.  Projekt  dále  obsahuje  skupinu  skriptů,  které  zajišťují
kopírování proměnných ze stanice System do stanice Virtual1. Skripty  jsou spouštěné z
hlavního  vizualizačního  okna  pomocí  tlačítek;  okno  obsahuje  komponenty  Displej  pro
zobrazení a editaci zdrojových a cílových proměnných. Ke kopírování je použita metoda
RTag.MoveTagValue.
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Ladění skriptů

Projekt  ScriptDebugging vyžaduje instalaci libovolného nástroje pro  ladění  skriptů.  Lze
použít Microsoft Script Debugger, jehož instalace je součástí instalátoru Reliance Add-On
Pack.  Vizualizační  okno  obsahuje  tlačítka  pro  povolení  nebo  zakázání  ladění  skriptů.
Tlačítka jsou napojena na akce, které provádí změnu hodnoty  klíče  registru  v  systému
Windows prostřednictvím souborů ScriptDebuggerEnabled.reg a ScriptDebuggerDisabled.
reg.  Zapnutí  nebo  vypnutí  ladění  vyžaduje  restart  aplikace  Reliance.  Tlačítko  Spustit
skript spustí událostní skript Program. Je-li zapnuto ladění skriptů, aktivuje se Debugger,
ve kterém lze provádět ladění skriptu.

Použití různých typů skriptů

Projekt  ScriptTypes demonstruje různé typy  skriptů a  jejich  použití.  Hlavní  vizualizační
okno obsahuje pět  oddílů, kde každý  se týká jednoho typu  skriptu,  který  je  možné  ve
SCADA/HMI  systému  Reliance 4  definovat  (kromě  časového  skriptu).  První  oddíl
demonstruje použití Periodického skriptu – hodnota úhlu je periodicky  inkrementována.
Druhý  oddíl demonstruje použití  Skriptu na změnu hodnoty  – vždy  při změně hodnoty
proměnné  A,  B  nebo  C  je  přepočítán  výsledek  výrazu.  Třetí  oddíl  se  vztahuje  ke
Klávesovému skriptu – klávesa F5 zobrazí dialogové okno (všechny skripty jsou spuštěny
v  jednom  podprocesu,  a  proto  je  provádění  ostatních  skriptů  při  zobrazení  dialogu
pozastaveno).

Čtvrtý  oddíl  demonstruje  použití  Podmínkového  skriptu  –  pokud  je  do  komponenty
Displej zadáno číslo větší než 10, je zobrazen dialog. Poslední oddíl demonstruje použití
Událostního skriptu – tlačítka jsou navázána na dvě binární proměnné, pro které jsou ve
Správci stanic definovány alarmy/události. Alarm/událost je aktivován, pokud se hodnota
proměnné změní z  logické 0 do logické 1. Při vzniku alarmu/události  je  spuštěn  skript
Alarm. Ve skriptu je přečten text alarmu a zobrazeno dialogové okno s tímto textem.

Odeslání e-mailu

Projekt SendEmail demonstruje odesílání elektronické pošty  ze skriptu. Před spuštěním
příkladu  je  třeba  nakonfigurovat  server  odchozí  elektronické  pošty  (SMTP)  pro  daný
počítač  ve  Správci  struktury  projektu.  Hlavní  vizualizační  okno  projektu  obsahuje
komponenty  určené k definici adresáta, předmětu,  těla  a  příloh  emailu.  Tlačítko  Send
Email slouží ke spuštění skriptu, který odešle email. Základem skriptu je metoda RInet.
SendMail, která slouží k odeslání emailu.
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Měření uplynulého času

Projekt Stopwatch ukazuje, jak měřit čas uplynulý  od určitého okamžiku (podobně jako
pomocí  hodinek se  stopkami).  V  hlavním  okně  projektu  jsou  vložena  tlačítka  Spustit
měření času a Zastavit měření času. Po kliknutí na tlačítko Spustit měření času se začne
zobrazovat uplynulý čas v komponentách Displej. Zobrazuje se dvěma způsoby: 

1. Jako jeden údaj v milisekundách.

2. Jako hodiny, minuty a sekundy.

Měření uplynulého času se provádí pomocí periodického skriptu MeasureTime, který je ve
výchozím stavu zakázaný (parametr Povolit spouštění je neaktivní). Při kliknutí na tlačítko
Spustit  měření  času  se  spustí  skript  StartMeasuringTime,  který  povolí  skript
MeasureTime a ten se začne periodicky spouštět. Při kliknutí na tlačítko Zastavit  měření
času se spustí skript StopMeasuringTime, který zakáže skript MeasureTime.

Svázání projektu s počítačem

Projekt  CheckHDSerialNumber  je  příklad,  který  obsahuje  jednoduchou  ochranu  proti
spouštění projektu na neautorizovaném počítači. Projekt je po aktivování ochrany svázán
se sériovým číslem pevného disku a nelze ho spustit na jiném počítači. Ve Správci stanic
jsou definovány dvě proměnné: proměnná HDSerialNumber, která obsahuje sériové číslo
disku, a proměnná CheckEnabled, která aktivuje/deaktivuje zabezpečení.

Ve  Správci  skriptů  jsou  definovány  tři  skripty.  Skript  UpdateHDSerialNumber  slouží
k aktualizaci  sériového  čísla  disku  v proměnné  HDSerialNumber.  Skript
ExitRuntimeModule  provádí  ukončení  projektu.  Skript  ProjectRun  provádí  porovnání
aktuálního  sériového  čísla  disku  s hodnotou  uloženou  v proměnné  HDSerialNumber.
Pokud se čísla neshodují, dojde k zobrazení dialogu Dlg_ProjectCannotRun. Po potvrzení
dialogu je projekt ukončen.

Postup aktivace zabezpečení je zobrazen ve vizualizačním okně příkladu.

Postup aktivace kontroly disku:

1. Spustit runtime modul.

2. Uložit aktuální sériové číslo disku do proměnné HDSerialNumber (kliknout na tlačítko
Uložit sériové číslo disku).

3. Ukončit runtime modul.



605Ukázkové projekty

Reliance 4 – Vývojové prostředí

4.  Ve  Správci  stanic  u  proměnné  CheckEnabled  zapnout  ukládání  poslední  hodnoty
proměnné.

5. Spustit runtime modul.

6. Zapnout kontrolu sériového čísla disku (kliknout na zatržítko Kontrolovat  sériové číslo
disku).

7. Ukončit runtime modul.

Postup testování kontroly disku:

1. Spustit runtime modul.

2. Změnit uloženou hodnotu proměnné HDSerialNumber (pomocí komponenty Displej).

3. Ukončit runtime modul.

4. Spustit runtime modul.

Postup zrušení kontroly disku:

1.  Ve  Správci  stanic  u  proměnné  CheckEnabled  vypnout  ukládání  poslední  hodnoty
proměnné.

10.14.9  Databáze

Ukládání dat do datové tabulky řízené skriptem (1 záznam)

Projekt  AppendRecordToDb  demonstruje  použití  procedury  RDb.AppendRecord  pro
přidání nového záznamu do datové tabulky.

Ve stanici System jsou nadefinovány proměnné LongInt, String a Word, které reprezentují
proměnné, jejichž hodnoty budou ukládány do datové tabulky. Dále je zde nadefinována
proměnná  RecordTimeStamp,  která  v  okamžiku  ukládání  dat  obsahuje  aktuální  čas
(RSys.Now).  Proměnná  BlockSamplingData  je  napojena  na  tlačítko  ve  vizualizačním
okně.
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Ve  Správci  datových  tabulek  je  vytvořena  tabulka  Data1,  která  obsahuje  tři  položky
datové tabulky napojené na odpovídající proměnné. Zvolený způsob vzorkování je Řízené
ze  skriptů  (procedurou  RDb.AppendRecord),  zdroj  časových  značek  je  napojen  na
proměnnou RecordTimeStamp a stop bit  na  BlockSamplingData.  Ve  Správci  skriptů  je
nadefinován  událostní  skript  SaveRecord,  v  rámci  kterého  je  do  proměnné
RecordTimeStamp  přiřazen  aktuální  čas  a  následně  zavolána  procedura  RDb.
AppendRecord. Skript je spuštěn pomocí tlačítka Save record z vizualizačního okna.

Ukládání dat do datové tabulky řízené skriptem (skupina záznamů)

Projekt  AppendRecordsToDb  demonstruje  použití  procedury  RDb.AppendRecord  pro
přidání skupiny záznamů do datové tabulky. Ve Správci stanic jsou definovány proměnné
RecordTimeStamp, LongInt, String a Word, které definují  jeden záznam datové tabulky
Data1. 

Příklad  obsahuje  pět  záznamů,  jejichž  data  jsou  uložena  v  proměnných  typu  pole
(LongArray5,  StringArray5  a  WordArray5).  Časová  značka  RecordTimeStamp  je  před
zápisem  záznamu  do  datové  tabulky  složena  z  položek  proměnných  MinuteArray5,
HourArray5,  DayArray5  a  z  konstant  c_Month  a  c_Year.  Správce  stanic  obsahuje  také
logickou  proměnnou  BlockSamplingData,  která  slouží  k  blokování  zápisu  do  datové
tabulky, pokud je to třeba (proměnná je napojena na tlačítko Block sampling data a na
položku Stop bit datové tabulky).

Datová tabulka má parametr Vzorkování nastaven na Řízené ze skriptů (procedurou RDb.
AppendRecord)  a  parametr  Zdroj  časových  značek  je  nastaven  na  Proměnná
(RecordTimeStamp). To zajistí, že data jsou do datové tabulky zapsána pouze tehdy, když
je  ve  skriptu  zavolána  metoda  RDb.AppendRecord  a  časová  značka  záznamu  je
definována  proměnnou  RecordTimeStamp  (záznamy  mohou  být  do  datové  tabulky
přidávány náhodně – nemusí být chronologicky řazeny).

Ve Správci skriptů je definován skript InitArrays, který je určen k inicializaci proměnných
typu pole (skript je spuštěn po startu projektu prostřednictvím skriptu AfterStartProject).
Skript SaveArray je spouštěn pomocí tlačítka Save array  of  records a vykonává samotný
zápis  dat  do  datové  tabulky.  V  rámci  "for cyklu"  jsou  nastaveny  hodnoty  proměnných
RecordTimeStamp, Word, LongInt a String a zavolána metoda RDb.AppendRecord. Data
uložená v datové tabulce je možné zobrazit např. pomocí grafu nebo tabulkové sestavy.
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Ruční přístup k záznamům v datové tabulce

Projekt  RandomAccessToDataTable demonstruje ruční (náhodný) přístup (čtení  i  zápis)
do datové tabulky typu dBASE. Ve Správci datových tabulek je vytvořena tabulka nazvaná
Records, u které je parametr Způsob získávání dat nastaven na Nedefinován a parametr
Archivní  soubory  na  záložce  Upřesnit  na  Žádné.  Tabulka  obsahuje  položky  Number,
Length, Color a Material. Tyto položky jsou navázané na stejnojmenné proměnné různých
datových typů. K položkám je ručně přistupováno pomocí skriptů. Obsah datové tabulky
je možné prohlížet pomocí tabulkové sestavy Report1.

Ve  Správci  skriptů  je  definován  skript  Init,  který  obsahuje  definice  procedur  a  funkcí
(skript  je  vykonán  pouze  jednou  ještě  před  prováděním  ostatních  skriptů).  Na  konci
skriptu je pomocí příkazu RDb.CreateTableObject vytvořena instance objektu pro přístup
k  datové  tabulce  Records.  Např.  pro  přidání  nového  záznamu  do  datové  tabulky
(procedura  AppendRecord)  je  třeba  postupně  zavolat  metody  OpenTable,  Append,
SetFieldValue, Post  a CloseTable tohoto objektu. Podrobné informace o objektu TTable
určeného pro přístup k datovým tabulkám je možné nalézt v nápovědě ke skriptům.

Připojení SQL databáze ke SCADA/HMI systému Reliance

Projekt  LogDataToSQLServer demonstruje využití  externího SQL serveru  k ukládání  dat
proměnných a jejich následné zobrazení ve formě grafu. Příklad vyžaduje ke svému běhu
přístup k SQL serveru (MS SQL Server obsažený v instalátoru Reliance Add-On Pack).

Ve  stanici  System jsou  nadefinovány  čtyři  proměnné  typu  Word.  Jejich  hodnoty  jsou
vzorkovány  s  periodou  5 sekund  do  datových  tabulek  Pressures  a  Temperatures
definovaných  ve  Správci  datových  tabulek  (typ  databáze  SQL).  V  dialogu  Možnosti
projektu na panelu SQL je definováno připojení SQLServer (některé parametry  připojení
je  třeba  přizpůsobit).  Ve  Správci  struktury  projektu  jsou  připojeny  datové  tabulky  a
vybráno SQL připojení definované v dialogu Možnosti projektu.

Vizualizační okno obsahuje čtyři zadávací pole pro jednotlivé proměnné a dvě tlačítka k
vyvolání grafů.

Přístup k SQL databázi pomocí skriptů

Projekt SQLFromScript podává příklad zápisu a čtení dat  do/z  databází prostřednictvím
metod  objektů  "ADODB.Connection",  "ADODB.Command"  a  "ADODB.Recordset".  V
projektu  jsou  definovány  skripty  ReadDataFromSQLTable,  InsertRecordIntoSQLTable,
UpdateRecordInSQLTable  a  Define.  První  tři  skripty  obsahují  volání  procedur
definovaných  ve  skriptu  Define,  který  je  spouštěn  při  inicializaci  podprocesu.  Skript
Define obsahuje také  definici  řetězce  Connection  string  pro  připojení  k  Microsoft  SQL
Serveru spuštěnému na stejném počítači. Definované procedury demonstrují použití SQL
příkazů SELECT, INSERT a UPDATE.
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Přístup k databázi pomocí ODBC rozhraní

Projekt  ODBCFromScript  ukazuje,  jak  přistupovat  k  ODBC  databázím  ze  SCADA/HMI
systému  Reliance  4  pomocí  skriptů.  Projekt  obsahuje  skript  Define,  který  definuje
ukázkové  procedury  ReadDataFromSQLTable  a  WriteDataToSQLTable.  Tyto  procedury
pracují s objektem "ADODB.Connection" a s odvozenými objekty. Dále projekt  obsahuje
skripty ReadDataFromSQLTable a WriteDataToSQLTable, které volají příslušné procedury
definované ve skriptu Define. Jako skutečné parametry  pro ConnectString a TableName
se předávají konstanty c_ConnectString a c_TableName.

Konstanty  jsou  definovány  ve  skriptu  Define  a  jejich  hodnotu  je  nutné  upravit  podle
potřeby. Jako pomůcku pro sestavení konstanty c_ConnectString je možné použít  dialog
Vlastnosti  Data  Link,  který  lze  vyvolat  na  panelu  SQL  v  dialogu  Možnosti  projektu
příkazem  Editovat  parametry  připojení.  Po  potvrzení  dialogu  Vlastnosti  Data  Link  je
možné zkopírovat připojovací řetězec ze zadávacího pole Parametry připojení do schránky
a vložit ho do skriptu Define jako hodnotu konstanty c_ConnectString.

10.14.10  Výměna dat

Export historických dat z relační databáze do textového souboru

Projekt ExportHistDataToCSV ukazuje, jak vyexportovat historická data z relační databáze
do textového souboru ve formátu CSV. Předpokládá se, že na  počítači,  kde  je  spuštěn
tento projekt, je nainstalován Microsoft  SQL Server s  názvem instance  SQLEXPRESS  a
přihlašovacími údaji, které jsou přednastaveny při instalaci SQL Serveru z  Reliance Add-
On  Packu.  Pokud  byl  SQL  Server  nainstalován  jiným  způsobem,  je  nutné  upravit
parametry připojení (Možnosti projektu > SQL) a hodnotu konstanty  c_ConnectionString
ve skriptu Define_DataExport. Ve Správci datových tabulek je definována datová tabulka
IncrementalData, jejíž data ukládá SCADA systém Reliance do tabulky IncData v databázi
R_ExportHistDataToCSV  v  Microsoft  SQL  Serveru  spuštěném  na  stejném  počítači
(databázi i tabulku vytvoří systém Reliance automaticky při prvním spuštění projektu).

Export  historických  dat  do  souboru  je  řešen  pomocí  skriptů  definovaných  ve  Správci
skriptů. Vlastní export  dat  se provádí voláním procedury  ExportHistDataToCSV,  která  je
definována  ve  skriptu  Define_DataExport.  Jako  parametr  se  jí  předává  název  fyzické
tabulky (v tomto případě "IncData", viz  skript  ExportHistDataToCSV). Stejným způsobem
by  bylo  možné  exportovat  historická  data  z  libovolné  jiné  tabulky,  pokud  by  jich  v
databázi bylo více (stačilo by proceduře jako parametr předat název této tabulky).
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Exportovat je možné buď všechna data uložená v tabulce, nebo data z  určitého období
(časový rozsah). Toto lze nastavit  ve vizualizačním okně MainWindow. Pro export  všech
dat vypněte volby Počátek a Konec. Jinak zapněte volby Počátek a/nebo Konec a zadejte
počátek  a/nebo  konec  časového  rozsahu.  Export  dat  je  možné  vyvolat  kliknutím  na
tlačítko Exportovat (to spustí skript ExportHistDataToCSV).

Import dat z textového souboru

Projekt ImportFromCSV demonstruje využití  skriptů pro import  proměnných z  textového
souboru (CSV).  Projekt  obsahuje  proměnné  RoomNumber,  Occupied,  Date  a  Time,  do
kterých jsou pomocí událostního skriptu ImportCsvFile nahrány  hodnoty  ze souboru. Ve
vizualizačním okně je umístěna komponenta Tlačítko, která spustí  definovaný  skript,  a
čtyři komponenty Displej, ve kterých budou po vykonání skriptu zobrazeny  importované
hodnoty. Hodnoty jsou importovány ze souboru <Project>\Import.csv.

Import a export dat z/do tabulky MS Excel

Projekt ExportImportXLS demonstruje přístup k souborům (zápis a čtení) ve formátu MS
Excel  pomocí  COM  rozhraní  (proto  musí  být  na  počítači  současně  se  SCADA/HMI
systémem Reliance  nainstalován  i  MS  Excel).  Ve  Správci  stanic  definované  proměnné
Var_Float,  Var_Int  a  Var_Str  jsou  napojené  na  tři  komponenty  Displej  v  hlavním
vizualizačním okně  – je  umožněna  editace  hodnot.  Hodnoty  těchto  proměnných  jsou
pomocí skriptů exportovány nebo importovány do/z *.xls nebo *.xlsx souboru. Ve Správci
skriptů jsou nadefinovány  událostní skripty  (aktivované stiskem příslušného tlačítka  ve
vizualizačním okně) ExportToExcel a ImportFromExcel. Exportovaný/importovaný soubor s
názvem Values  je  obsažen  v  adresáři  <Project>;  přípona  souboru  je  závislá  na  verzi
aplikace MS Excel.

V  rámci  skriptu  ExportToExcel  je  nejprve  vytvořen  objekt  "Excel.Application"  a  poté
postupně  nový  sešit  (WorkBook)  a  nový  list  (WorkSheet).  Do  požadovaných  buněk
vytvořeného listu jsou zapsány  hodnoty  pomocí funkce Cells. Vytvořený  sešit  je  uložen
voláním funkce SaveAs a všechny vytvořené objekty jsou uvolněny z paměti.

Pomocí  skriptu  ImportFromExcel  je  po  vytvoření  objektu  "Excel.Application"  otevřen
soubor Values funkcí Open. Dále je vybrán požadovaný list a pomocí opakovaného volání
funkce Cells načteny hodnoty uložené v tabulce.

Komunikace pomocí DDE – klientská část

Projekt DDE_Client demonstruje přenos dat  mezi dvěma projekty  Reliance pomocí DDE
sdílení. Projekt DDE_Client je třeba spustit pomocí modulu Reliance Control (a současně
spustit  projekt  DDE_Server pomocí modulu Reliance Control Server). Změna provedená
ve vizualizačním projektu DDE_Server (zadání čísla)  se projeví v  projektu  DDE_Client  a
naopak.
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Ve Správci stanic je  definována  stanice  R_CtlSrv_DDEServer a  parametr DDE server je
nastaven na R_CtlSrv (jméno souboru DDE serveru bez přípony). Názvy  proměnných ve
stanici korespondují s názvy proměnných definovaných v projektu DDE_Server. Parametr
DDE  Item  je  nastaven  tak,  aby  korespondoval  s  nastavením  parametru  v  projektu
DDE_Server.  Ve  Správci  struktury  projektu  je  stanice  R_CtlSrv_DDEServer  připojena  k
počítači  DDEClient.  Parametr  DDE  topic  komunikačního  kanálu  obsahuje  řetězec
DdeServer.

Komunikace pomocí DDE – serverová část

Projekt DDE_Server demonstruje přenos dat mezi dvěma projekty  Reliance pomocí DDE
sdílení. Projekt  DDE_Server je třeba spustit  pomocí  modulu  Reliance  Control  Server (a
současně spustit projekt DDE_Client pomocí modulu Reliance Control). Změna provedená
ve vizualizačním projektu DDE_Server (zadání čísla)  se projeví v  projektu  DDE_Client  a
naopak.

Správce stanic obsahuje dvě virtuální stanice (T0_Server a T1_Server)  s  proměnnými  v
konfiguraci pro DDE sdílení. Ve Správci struktury projektu jsou tyto dvě virtuální stanice
připojeny k počítači DdeServer.

Komunikace s externím programem pomocí COM

Příklad CommWithExternalProgram demonstruje  oboustranný  přenos  dat  mezi  SCADA/
HMI systémem Reliance a externím programem pomocí COM rozhraní. Projekt  obsahuje
proměnné  RandomValue  a  Seconds,  ve  kterých  jsou  ukládány  hodnoty  vyčítané  z
externího  programu,  a  proměnnou  RelianceValue,  jejíž  hodnota  může  být  uživatelem
změněna a následně předána externímu programu. Externí program je umístěn v adresáři
<Project>\Main\Apps a je spuštěn ihned po startu projektu (parametr Možnosti projektu
> Skripty  > Ostatní > Po spuštění projektu obsahuje skript, který  spustí  program).  Před
prvním spuštěním projektu je třeba externí program spustit ručně, aby došlo k registraci
daného COM objektu.

Hlavní vizualizační okno projektu obsahuje dvě tlačítka, která jsou napojena na skripty
sloužící  ke  spuštění  a  k  ukončení  externího  programu.  Okno  dále  obsahuje  tři
komponenty Displej navázané na proměnné RandomValue, Seconds a RelianceValue. Ve
Správci  skriptů  jsou  nadefinovány  událostní  skripty  Create_GlobalObject  a
Free_GlobalObject  určené  ke  spuštění  a  ukončení  externího  programu  (ke  spuštění
programu  je  použita  funkce  CreateObject).  Dalším  nadefinovaným  skriptem  je  skript
SendNewValue, který  při změně hodnoty  proměnné RelianceValue předá tuto  hodnotu
externímu  programu  (toho  je  docíleno  voláním  funkce  SetValue  externího  programu).
Poslední objekt definovaný ve Správci skriptů je periodický skript Read_ObjValues, který
s periodou 0,3 vyčítá hodnoty z externího programu (k vyčtení hodnot jsou použity funkce
GetRandomValue a GetSeconds externího programu).
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Externí  program,  dodávaný  spolu  s  příkladem,  zobrazuje  dvě  dynamicky  generované
proměnné  (do  vizualizace  jsou  vyčítány  skriptem  Read_ObjValues)  a  seznam  hodnot,
které  byly  externímu  programu  předány  skriptem  SendNewValue.  Externí  program  je
napsán  ve  vývojovém prostředí  Borland  Delphi  (Pascal)  a  dodáván  včetně  zdrojových
kódů  (zdrojové  kódy  jsou  obsaženy  v  archivu  "<Project>\Main\Apps\Source\External.
zip").

Ukládání hodnot proměnných do souboru a databáze

Projekt LogDataToFileAndDb demonstruje způsoby ukládání hodnot proměnných pomocí
skriptu. Hlavní vizualizační okno obsahuje tři komponenty Displej  (s hodnotami sin a cos
úhlu periodicky  měněného pomocí skriptu) a dvě tlačítka pro aktivaci ukládání  hodnot
(logování)  do  souboru  nebo  do  datové  tabulky.  Data  budou  logována  do  souboru
<Project>\History\Data\AngleData.txt nebo do datové tabulky AngleData (datová tabulka
má způsob vzorkování nastaven na Řízené ze skriptů (procedurou RDb.AppendRecord)).
Data uložená do datové tabulky je možné procházet pomocí tabulkové sestavy AngleData.

Ve Správci  skriptů  je  definován  událostní  skript  Define,  který  je  spouštěn  před  všemi
ostatními skripty (má volbu Spustit při inicializaci podprocesu aktivní) a obsahuje definici
konstant. Periodický skript Calc_and_log provádí pravidelnou inkrementaci úhlu (každých
200 ms) a výpočet  sin a cos tohoto úhlu. Skript  obsahuje proceduru Log_to_file,  která
zajišťuje  zápis  dat  do  souboru,  a  proceduru  Log_to_database,  která  zajišťuje  zápis
aktuálních hodnot proměnných do datové tabulky AngleData.
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