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1 Úvod
Cílem této příručky je provést uživatele při prvním seznámení s vývojovým prostředím SCADA/
HMI (supervizní řízení a sběr dat) systému Reliance 4. Uživatel je seznámen s tím, jak založit
nový projekt, nadefinovat stanice a proměnné, navrhnout vizualizační okno a jak projekt
spustit.

Reliance 4 Design
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2 Moduly Reliance 4
Přehled modulů systému Reliance 4 znázorňuje typické příklady použití jednotlivých modulů
a jejich vzájemná propojení. Modul Reliance 4 Design je vývojové prostředí pro tvorbu
vizualizačních projektů. U koncového uživatele je nejčastěji používán modul Reliance 4
Control, který má všechny funkce potřebné pro vizualizační projekty provozované na jednom
počítači. Pro projekty s více počítači je nutné použít modul Reliance 4 Control Server
(případně Reliance 4 Server, ten běží jako služba Windows), který umožňuje poskytovat data
ostatním modulům Reliance 4. Modul Reliance 4 View je určen pouze k zobrazování
informací a neumožňuje zápis do fyzických stanic (PLC).

Reliance 4 - Příklad nasazení jednotlivých modulů
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Založení nového projektu

3 Tvorba projektu
3.1 Založení nového projektu
Po spuštění vývojového prostředí Reliance 4 Design se zobrazí Uvítací okno (Welcome
Screen). V tomto okně zvolte příkaz Vytvořit nový proj ekt.

Reliance 4 Design - Welcome Screen
Následně se spustí Průvodce vytvořením nového projektu, který Vás provede založením
nového projektu a jeho základní konfigurací.
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Založení nového projektu

V prvním kroku průvodce zadejte požadovaný název projektu (výsledný název projektu se
může lišit z důvodu automatické náhrady nepovolených znaků). Podadresář projektu bude
umístěn v adresáři definovaném ve spodním zadávacím poli.

Průvodce vytvořením nového projektu – Název a umístění projektu
V dalších krocích průvodce můžete aktivovat šifrování projektu a vyplnit komentář k projektu.
V posledním kroku zvolte příkaz Provést pro dokončení průvodce.
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Založení nového projektu

Průvodce vytvořením nového proj ektu lze také spustit pomocí příkazu z hlavního menu
Reliance Design > Soubor > Nový proj ekt.

Soubor – Nový projekt

3.2 Založení nového okna
Nové okno je možné vytvořit příkazem Nové okno, který je k dispozici v panelu nástrojů
i v lokálním menu Správce oken. Tento příkaz spustí Průvodce vytvořením nového okna, který
Vás provede založením nového okna a jeho základní konfigurací. Průvodce vytvořením nového
okna se také spustí automaticky po dokončení Průvodce vytvořením nového proj ektu.
V prvním kroku průvodce zadejte název a titulek okna. Název je jedinečný identifikátor okna
v rámci projektu. Titulek je text, který má být zobrazen v záhlaví okna.
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Založení nového okna

Průvodce vytvořením nového okna – Název a titulek okna
V druhém kroku průvodce můžete vybrat typ okna. Pro vytvoření nového okna zvolte příkaz
Provést.
Po úspěšném založení projektu a vytvoření nového okna je možné projekt spustit příkazem
menu > Proj ekt > Spustit (volitelně klávesou F9). Projekt je spuštěn v maximalizovaném okně
a ukončit jej lze příkazem menu > Soubor > Konec, případně klávesovou zkratkou ALT +
F4.

Menu Projekt – Spustit
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Správce stanic - definice stanic a proměnných

3.3 Správce stanic - definice stanic a proměnných
Příkaz Správce stanic naleznete v menu > Správci. Správce stanic umožňuje definovat
stanice, proměnné, alarmy/události a komunikační zóny. Stanicí se rozumí PLC
(programovatelný logický automat) nebo jiné vstupně-výstupní HW zařízení. Zvláštním
případem je tzv. virtuální stanice, která nepředstavuje žádné fyzické zařízení. Proměnné
definované v rámci virtuální stanice existují pouze v paměti počítače.

Správce stanic
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Správce stanic - definice stanic a proměnných

Každý vizualizační projekt obsahuje předdefinovanou stanici System, která je zvláštním
případem virtuální stanice. Proměnné definované v rámci stanice System se nazývají
systémové proměnné a lze je používat stejným způsobem, jako proměnné ostatních stanic
(tzn. zobrazovat je ve vizualizaci, ukládat do databází, na jejich základě generovat alarmy/
události, ukládat do nich výsledky výpočtů provedených ve skriptech atd). Na rozdíl od
proměnných ostatních stanic však jejich data nelze přenášet mezi runtime moduly
prostřednictvím počítačové sítě v aplikacích typu klient/server. Proměnné stanice System
nejsou započítávány do celkového počtu datových bodů použitých ve vizualizačním projektu
(neovlivňují velikost požadované licence).
Nový objekt (stanici, proměnnou, alarm/událost atd.) je možné vytvořit příkazem z lokálního
menu stromové struktury, panelu nástrojů nebo stisknutím klávesy Ins.
Po vyvolání příkazu pro vytvoření nové stanice je nutné vybrat typ stanice. Po vytvoření
stanice již nelze její typ změnit. Parametry stanice se liší podle zvoleného typu. Stanice vždy
obsahuje složky Proměnné a Alarmy/ události, některé typy stanic navíc i složku Komunikační
zóny.
Novou proměnnou lze vytvořit pouze tehdy, je-li ve stromové struktuře vybrán (označen)
objekt typu složka proměnných nebo objekt podřízený této složce, např. proměnná. Parametry
proměnné se liší podle typu stanice. Určují např. adresu a datový typ proměnné, definují
jednotky nebo stanovují kritické a varovné meze. Proměnné lze do stanice také importovat.
Nový alarm/událost lze vytvořit pouze tehdy, je-li ve stromové struktuře vybrán (označen)
objekt typu složka Alarmy/události nebo objekt podřízený této složce. Parametry definují
např. vazbu na proměnnou, podmínku vyvolávající alarm/událost, typ, přístupová práva pro
kvitaci a akce, které se mají vyvolat při vzniku, zániku či kvitaci alarmu/události.
Novou komunikační zónu lze vytvořit pouze tehdy, je-li ve stromové struktuře vybrán
(označen) objekt typu složka komunikačních zón nebo objekt podřízený této složce, např.
komunikační zóna. Parametry komunikační zóny se liší podle komunikačního protokolu
stanice. Komunikační zóny jsou k dispozici jen u některých typů stanic (Teco a Modbus).
Komunikační zóna představuje blok dat, která se mají číst z HW zařízení. Definice
komunikačních zón je nepovinná. Pokud zóny nejsou definovány, čtení dat se provádí na
základě parametru Interval aktualizace hodnoty definovaného u proměnných.

3.4 Ostatní správci – definice datových tabulek, grafů a dalších objektů
Ve vizualizačním projektu je možno definovat ještě množství dalších užitečných objektů.
Nástroje k definici těchto objektů naleznete v menu > Správci.
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Ostatní správci – definice datových tabulek, grafů a dalších objektů

Správci
Správce datových struktur je nástroj pro definici strukturovaných datových typů (složených
z více položek).
Správce komunikačních driverů je nástroj pro definici nastavení komunikačních driverů.
Umožňuje například rozdílné nastavení parametrů driverů pro různé počítače projektu.
Správce receptur je nástroj pro definici skupin proměnných, jejichž hodnoty lze uložit na
disk a zpětně nahrát do vizualizace.
Správce datových tabulek je nástroj pro definici skupin položek, které mají být ukládány do
databáze. Položka datové tabulky odkazuje na proměnnou, jejíž hodnota má být ukládána.
Parametry datové tabulky definují způsob ukládání dat – např. interval ukládání, typ databáze
apod.
Správce grafů je nástroj pro definici grafického zobrazení historických dat (tzn. dat uložených
v databázi) ve formě grafu. Řada grafu zobrazuje průběh hodnot vybrané položky datové
tabulky. Parametry grafu a jednotlivých řad definují vlastnosti zobrazení – např. rozsah
vertikální osy, časový rozsah, barvy apod.
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Ostatní správci – definice datových tabulek, grafů a dalších objektů

Správce plovoucích grafů je nástroj pro definici grafického zobrazení aktuálních dat ve formě
grafu. Řada plovoucího grafu zobrazuje průběh hodnot vybrané proměnné. Parametry
plovoucího grafu a jednotlivých řad definují vlastnosti zobrazení – např. interval aktualizace,
počet zobrazených bodů, barvy apod.
Správce tabulkových sestav je nástroj pro definici grafického zobrazení historických dat (tzn.
dat uložených v databázi) ve formě tabulky. Položka (sloupec) tabulkové sestavy zobrazuje
hodnoty vybrané položky datové tabulky. Parametry tabulkové sestavy a jednotlivých položek
definují vlastnosti zobrazení – např. šířku sloupců, titulek sestavy, barvy, fonty apod.
Správce uživatelských sestav je nástroj pro definici grafických výstupů (nejčastěji pro tisk)
založených na šablonách v různých formátech (txt, html nebo FastReport). Speciální řetězce
uvnitř šablon jsou nahrazeny aktuálními daty.
Správce textů je nástroj pro správu textů použitých v projektu. Texty se v projektu mohou
vyskytovat ve více jazykových variantách. Pokud je třeba některý text použít opakovaně, je
možné místo psaní vyvolat seznam použitých textů klávesovou kombinací Ctrl+Space.
Správce obrázků je nástroj pro správu obrázků použitých v projektu. Umožňuje import
obrázků z grafické knihovny systému Reliance a vlastní grafiky do projektu. Vzhled většiny
komponent (tj. grafických objektů, ze kterých se vytváří vizualizace) je možno určit pomocí
obrázků.
Správce akcí je nástroj pro definici akcí, tj. operací jako je např. aktivace okna, zobrazení
grafu, přihlášení uživatele, ukončení programu atd. Akci je možné vyvolat např. kliknutím na
komponentu.
Správce skriptů je nástroj pro vytváření skriptů v jazyce VBScript.
Správce uživatelů je nástroj pro definici uživatelů. Různé funkce vizualizačního projektu
mohou být přístupné jen uživatelům s určitým oprávněním.

3.5 Správce struktury projektu – definice dispečinku a počítače
Dispečink je samostatný celek, v rámci kterého je možné definovat jeden nebo více počítačů.
Počítač definovaný ve vizualizačním projektu odpovídá skutečnému počítači, na kterém bude
projekt spuštěn. Rozsáhlejší projekty mohou být tvořeny více dispečinky. Dispečink nejčastěji
představuje jednu místnost (např. velín) nebo budovu.
K definici dispečinku slouží Správce struktury projektu. Naleznete jej v menu > Správci.
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Správce struktury projektu
Nově vytvořený projekt obsahuje jeden dispečink s jedním počítačem. V některých případech
(aplikace pro jeden počítač) tedy není nutné vytvářet nový dispečink ani počítač. K počítači
lze připojit dříve definované objekty, jako např. stanice, datové tabulky, grafy apod.
Připojením objektu se rozumí přidání objektu do odpovídající složky počítače, např. přidání
stanice do složky Počítače/ Stanice. Připojením objektu k počítači je definováno, že tento
objekt má být k dispozici ve vizualizačním projektu spuštěném na tomto počítači. Např. má-li
vizualizace spuštěná na počítači zobrazovat data stanice, je nutné tuto stanici připojit
k tomuto počítači. Má-li počítač ukládat data do databáze nebo je z databáze číst, je nutné
připojit k počítači dříve definované datové tabulky.
Pro správnou funkci připojených objektů je potřeba nastavit jejich parametry – např. rychlost
komunikace, číslo portu pro komunikaci se stanicí, zda je stanice připojena přímo nebo
prostřednictvím jiného modulu Reliance 4 (Reliance Server nebo Control Server) apod.
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Návrh vizualizačního okna

3.6 Návrh vizualizačního okna
Vizualizační okno slouží k návrhu a zobrazení vizualizace určité části sledovaného procesu.
Základními stavebními kameny, ze kterých se vizualizace skládá, jsou komponenty (grafické
objekty). Návrh vizualizačního okna spočívá ve vkládání komponent z Palety komponent do
okna a nastavení jejich parametrů. Jsou k dispozici např. komponenty zobrazující aktuální
data (Displej , Ukazatel, Indikátor průběhu, Aktivní obrázek atd.), komponenty sloužící
k provádění operací (Tlačítko, Posuvník, Zadávací pole atd.) a komponenty statické (Obrázek,
Text, Rám atd.).
Parametry okna lze upravit pomocí dialogu Parametry okna (vyvolaného z lokálního menu
okna – pokud není označena žádná komponenta, nebo dvojitým kliknutím na plochu okna).
Zde jsou parametry seskupeny do záložek podle významu. Druhou možností je použít Správce
komponent (lze jej aktivovat v menu > Zobrazit), který navíc umožňuje upravit více oken
současně. Nastavit lze např. titulek, pozadí, velikost a polohu okna.

Menu Zobrazit – Správce oken
Pro správu oken slouží tzv. Správce oken (lze jej aktivovat v menu > Zobrazit). Každý projekt
obsahuje minimálně jedno okno, vytvořené obvykle při založení projektu. Nové okno je možné
přidat příkazem v lokálním menu Správce oken nebo pomocí příkazu v panelu nástrojů.
Komponentu lze vložit do okna výběrem z palety komponent a kliknutím na plochu okna.
Následně je možné upravit její parametry pomocí dialogu Parametry komponenty
(vyvolaného z lokálního menu komponenty nebo dvojitým kliknutím na komponentu). Druhou
možností je použít Správce komponent, který navíc umožňuje upravit více komponent
současně.
Parametry se liší podle typu komponenty a definují vzhled, polohu a chování komponenty.
Některé komponenty (např. Aktivní obrázek) mohou pro změnu svého vzhledu použít obrázek
importovaný pomocí Správce obrázků.
Správce obrázků naleznete v menu > Správci.
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Správce obrázků

3.7 Parametry a spuštění projektu v runtime režimu
Posledním krokem před spuštěním projektu je kontrola a případná změna parametrů, které
jsou k dispozici v dialogu Možnosti projektu pod položkou Runtime modul. Lze je zobrazit
pomocí příkazu >Proj ekt > Možnosti.
Projekt spusťte příkazem > Proj ekt > Spustit.
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Parametry a spuštění projektu v runtime režimu

Menu Projekt – Spustit
Následně se spustí vybraný runtime modul (ve výchozím stavu Reliance 4 Control) a načte
projekt. Po spuštění se hlavní okno runtime modulu maximalizuje na celou obrazovku a bude
zobrazovat vytvořenou vizualizaci.
Runtime modul můžete ukončit příkazem > Soubor > Konec nebo klávesovou zkratkou ALT
+ F4.
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4 Příklad
4.1 Založení projektu
1. Zvolte příkaz > Soubor > Nový proj ekt.
2. Zvolte název a umístění vizualizačního projektu (Tip: ponechte výchozí nastavení).
3. Pokud chcete projekt zabezpečit, aktivujte šifrování projektu (Tip: šifrování nechte
vypnuté).
4. V posledním kroku ponechte aktivní volbu Vytvořit nové vizualizační okno a klikněte na
tlačítko Provést.
5. V Průvodci vytvořením nového okna zadejte název a titulek vizualizačního okna (Tip:
ponechte výchozí nastavení).
6. Zvolte, zda má být vizualizační okno normální, dialogové, případně typu lišta (Tip: zvolte
dialogové okno).

4.2 Definice stanice a proměnné
1. Zvolte příkaz > Správci > Správce stanic.
2. Pomocí příkazu Nová stanice (v panelu nástrojů správce) přidejte stanici typu Virtual.
3. V záložce Základní zadejte název (Tip: ponechte výchozí název "Virtual1").
4. Ve stromové struktuře označte složku Proměnné stanice Virtual1.
5. Pomocí příkazu Nová proměnná přidejte proměnnou.
6. V záložce Základní zadejte název, jednotky a zvolte typ proměnné (Tip: název "Žádaná
teplota", j ednotky "°C", typ proměnné "Float").
7. V záložce Upřesnit zadejte počet desetinných míst (Tip: počet desetinných míst 1).
8. Zavřete Správce stanic tlačítkem OK.
9. V dialogovém okně, které se objeví, zvolte Ano. Následně se otevře Správce struktury
projektu a nová stanice bude automaticky připojena k počítači definovaném v projektu.
10.Zavřete Správce struktury projektu tlačítkem OK.
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15

16

Umístění a parametrizace komponent

4.3 Umístění a parametrizace komponent
1. V paletě komponent (stránka Standardní) vyberte komponentu Displej (klikněte na
příslušnou ikonu v paletě).
2. Nyní když je ikona vybrána, klikněte na plochu vizualizačního okna. Tím dojde k vytvoření
komponenty.
3. Dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na ploše komponenty Displej vyvolejte dialog
Parametry displeje.
4. V záložce Funkce proveďte propojení komponenty a proměnné "Virtual1.Žádaná
teplota" (Upozornění: pokud jste ve Správci stanic zadali jiné jméno stanice či
proměnné, bude vazba jiná).
5. V záložce Jednotky zaškrtněte parametr Zobrazit.
6. Zavřete editor parametrů tlačítkem OK.
7. Z palety komponent vložte do okna komponentu Tlačítko.
8. Dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na ploše komponenty Tlačítko vyvolejte dialog
Parametry tlačítka.
9. V záložce Funkce proveďte propojení komponenty a proměnné "Virtual1.Žádaná
teplota" (Upozornění: pokud jste ve Správci stanic zadali jiné jméno stanice či
proměnné, bude vazba jiná).
10.V záložce Stavy > Stav 0 změňte Text tlačítka na "Změna hodnoty".
11.Zavřete editor parametrů tlačítkem OK.
12.Upravte šířku tlačítka tak, aby byl celý text na tlačítku viditelný. (Tip: zvětšovat či
zmenšovat šířku komponent lze pomocí myši nebo označením komponent a stisknutím
Shift + šipka vpravo, resp. Shift + šipka vlevo. Změna polohy se
provádí pomocí myši nebo kurzorovými klávesami za současného stisku Ctrl.)

Vizualizační okno
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Zkouška vytvořeného projektu

4.4 Zkouška vytvořeného projektu
1. Spusťte projekt příkazem > Proj ekt > Spustit.
2. Stisknutím Tlačítka vyvolejte dialogové okno pro zadání hodnoty proměnné.
3. Zadejte novou hodnotu a zavřete dialog tlačítkem OK.
4. Změna hodnoty se projeví na Displej i.
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