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Reliance 4 – Mobilní klient

1  Úvod

Webový klient  (Reliance Web Client)  a klient  pro Mobilní zařízení (Reliance Mobile Client)
patří  mezi tzv. tenké klienty  systému Reliance. Oba tencí  klienti  jsou určeni pro  vzdálené
uživatele, využívají  stejných datových serverů a mají  podobné vlastnosti a  možnosti.  Liší  se
především v účelu použití. Tento dokument  popisuje  druhého  z uvedených  tenkých  klientů
systému Reliance – mobilního klienta.

Co je to Reliance Mobile Client?

Instalace mobilního klienta

Spuštění mobilního klienta
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1.1  Co je to Reliance Mobile Client?

Mobilní klient systému Reliance (Reliance Mobile Client) je software pro spuštění vizualizací
vzdálených  procesů  prostřednictvím  sítě  Internet.  Umožňuje  zobrazení  vizualizace  s
aktuálními daty, ovládání procesů prostřednictvím zobrazené vizualizace, zobrazení a kvitaci
(potvrzení)  aktuálních  alarmů/událostí,  zobrazení  historických  alarmů/událostí,  zobrazení
historických dat ve formě grafů a výstupních sestav. Jako zdroj  dat  je využíván datový  server
systému  Reliance  (Reliance  Server  nebo  Reliance  Control  Server).  Komunikace  mezi
mobilním klientem a datovým serverem je  založena  na  webových  službách  a  na  protokolu
SOAP. Komunikační zprávy protokolu SOAP jsou šifrované a komprimované.

Mobilní klient je založen na platformě .NET Compact Framework 2.0 od společnosti Microsoft.
Platforma .NET Compact  Framework je určena pro operační systémy, které jsou založeny  na
OS Windows CE (Windows CE, Windows Mobile, Pocket PC, atd.). Mobilní klient je procesorově
nezávislý  a  lze  jej  provozovat  na  většině  dnešních  procesorů  používaných  v  mobilních
zařízeních (ARM, MIPS, SH4, x86 a dalších).
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1.2  Instalace mobilního klienta

Pro  spuštění  mobilního  klienta  je  nutná  přítomnost  běhového  prostředí  .NET  Compact
Framework  2.0  SP2  na  cílovém  zařízení.  U  některých  mobilních  zařízení  je  toto  běhové
prostředí již součásti systému a není jej  třeba dodatečně instalovat.

Pozn.: Instalátor běhového  prostředí  .NET  Compact  Framework  2.0 SP2  je  součástí  balíku
Reliance 4  Add-On  Pack  nebo  jej  lze  bezplatně  stáhnou  z  oficiálních  stránek  společnosti
Microsoft. Pro instalaci použijte např. aplikaci Microsoft ActiveSync.

Datový server – Hlavní stránka

Instalaci mobilního klienta lze provádět  z  webové stránky  datového  serveru.  Datové  servery
systému Reliance (Reliance Server a Reliance Control  Server)  obsahují  zabudovaný  webový
server a  pomocí  něj  poskytují  webové  stránky.  Podrobnou  nápovědu  k  WWW  stránkám  je
možné najít v dokumentaci datových serverů.

Stránka pro spuštění mobilního klienta je na serveru k dispozici pouze pokud byl proveden
export  vizualizačního  projektu  pro  vzdálené  uživatele.  Export  lze  provést  ve  vývojovém
prostředí  Reliance  Design  pomocí  příkazu  > Proj ekt  > Exportovat  pro  vzdálené  uživatele.
Nápovědu k Průvodci  exportem proj ektu pro vzdálené uživatele naleznete v  dokumentaci k
vývojovému prostředí Reliance Design. 
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Pozn.: Ukázkový vizualizační projekt, který demonstruje použití mobilního klienta, je umístěn
v  adresáři  <Reliance>\  Examples\  NetworkApps\
BoilerRoom_MobileClient.

Po kliknutí na odkaz Reliance Mobile Client v sekci Tencí klienti na hlavní webové stránce se
zobrazí  stránka  se  seznamem dostupných  konfigurací  a  programových  souborů  mobilního
klienta.

Seznam konfigurací a programové
soubory

Každá z konfigurací odpovídá počítači definovanému ve vizualizačním projektu. Kliknutím na
vybranou  konfigurací  lze  stáhnout  archiv  projektových  souborů.  Běžně  se  o  stahování  a
aktualizaci konfiguračních souboru  stará  Updater  Mobilního  klienta  popsaný  v  samostatné
kapitole.

Mobilního klienta lze nainstalovat automaticky pomocí instalátoru nebo manuálním nahráním
programových souborů na zařízení.

Instalátor Mobilního klienta

Manuální nahrání programových souborů na zařízení
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1.2.1  Instalátor Mobilního klienta

Základní  způsob  instalace  Mobilního  klienta  je  pomocí  standardizované  instalace  formátu
CAB ("Microsoft Windows native compressed archive format"). Kliknutím na odkaz Stáhnout  v
řádku "Instalátor mobilního klienta" se provede stažení instalátoru, který stačí spustit přímo na
mobilním zařízení.

Ve  výchozím  nastavení  jsou  programové  soubory  nainstalovány  do  adresáře
<Program Files>\  Reliance_4_Mobile_Client,  do  systémového  registru  je
zanesena informace o instalaci a je vytvořen odkaz ke spuštění Mobilního klienta  ve  menu
Start.  Tento  způsob  instalace  umožňuje  kompletní  odebrání  klienta  z  mobilního  zařízení
pomocí systémové funkce "Odebrat Programy".

1.2.2  Manuální nahrání programových souborů

Po kliknutí na odkaz "Stáhnout" v řádku "Programové soubory  mobilního klienta" se provede
stažení  archivu  programových  souborů.  Tento  archiv  (formát  ZIP)  stačí  rozbalit  do  cílového
adresáře na mobilním zařízení a spustit pomocí souboru R_MobileClient.exe.

Tento způsob instalace nezapisuje žádné informace do systémového registru, a proto  nelze
aplikaci v budoucnu odebrat pomocí systémové funkce "Odebrat Programy".
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1.3  Spuštění mobilního klienta

Spuštění mobilního klienta lze provést kliknutím na odkaz "Reliance 4 Mobile Client" z menu
"Start > Programy" popřípadě spuštěním souboru R_MobileClient.exe  přímo z adresáře
mobilního klienta.

Po spuštění klienta je zobrazena úvodní obrazovka s indikací průběhu načítání aktuální verze
projektu.  V případě,  že  klient  nenalezne  projektové  soubory  (prvotní  spuštění),  spustí
aktualizační  utilitu  "Updater",  pomocí  které  lze  stahovat  a  aktualizovat  projektové  a
programové soubory Mobilního klienta.

Automatická aktualizace "Updater"

V některých případech může být uživatel požádán o zadání přístupového kódu.

Zadání přístupového kódu

1.3.1  Automatická aktualizace "Updater"

Součástí  instalace  Mobilního  klienta  je  utilita,  která  zajišťuje  aktualizaci  programových  a
projektových  souborů.  Tato  utilita  je  automaticky  volána  klientem,  ale  lze  ji  provozovat  i
samostatně a to spuštěním souboru R_Updater.exe z adresáře mobilního klienta.

V  případě  prvního  spuštění  je  uživatel  vyzván  k zadání  URL adresy  datového  serveru.URL
adresa k datovému serveru by měla být  v  následujícím formátu: http://[IP]:[Port]/
MobileClient/ kde [IP] označuje IP adresu a [Port]  určuje číslo TCP portu datového
serveru.  Výsledná  URL může  vypadat  následovně  http://194.228.224.73:40000/
MobileClient/.  Po  potvrzení  zadané  adresy  se  naváže  spojení  s  datovým  serverem  a
zjištění novějších verzí programových a projektových souborů.

Zadání URL adresy datového
serveru         Výpis dostupných aktualizací



7Spuštění mobilního klienta

Reliance 4 – Mobilní klient

V  případě  úspěšné  komunikace  s  datovým  serverem  se  ve  výpisu  dostupných  aktualizací
zobrazí informace o změnách programových a projektových souborů. V  opačném případě se
zobrazí výpis chybového hlášení.

Popis funkčních kláves:

"Obnovit" – provede zjištění dostupnosti nových aktualizací

"Proxy" – zobrazí okno pro zadání proxy serveru

"Server" – zobrazí okno pro zadání URL adresy k datovému serveru

"Další"  –  zobrazí  okna  pro  stažení  novějších  verzí  programových  nebo  projektových
souborů

"Zavřít" – ukončí aplikaci

Jsou-li k dispozici novější verze, je po stisknutí tlačítka "Další" zpřístupněno okno pro stažení
aktualizací.

Stažení dostupných aktualizací

Pomocí tlačítka "Provést aktualizaci" se spustí sekvence následujících akcí:

1.  Výzva k provedení zálohy stávajících souborů.

2.  Stažení programových souborů, pokud bylo zvoleno.

3.  Stažení projektových souborů vybraného počítače, pokud bylo zvoleno.

4.  Ukončení běhu Mobilního klienta.

5.  Nahrazení stávajících programových souborů novými.

6.  Nahrazení stávajících projektových souborů novými.

7.  Výzva k ukončení aktualizací a následnému spuštění Mobilního klienta.
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1.3.2  Zadání přístupového kódu

Mobilní klient může být zabezpečen vyžadováním přístupového kódu. V  takovém případě se
během spouštění zobrazí dialogové okno Zadat přístupový  kód. Program bude pokračovat  až
po zadání správného přístupového kódu.

Zadání přístupového kódu
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2  Popis aplikace Reliance Mobile Client

Uživatelské rozhraní mobilního klienta

Virtuální klávesnice

Možnosti

Následující kapitoly jsou shodné s nápovědou k Webovému klientu:

Přihlášení a odhlášení uživatele

Zadávání hodnot proměnných

Prohlížeče alarmů/událostí

Prohlížeče grafů

Systémové informace

Informace o objektech

Prohlížeč textových dat

Prohlížeč aktuálních alarmů/událostí       Prohlížeč grafů



10 Uživatelské rozhraní mobilního klienta

Reliance 4 – Mobilní klient

2.1  Uživatelské rozhraní mobilního klienta

Průběh načítání aktuální verze projektu je zobrazen v úvodním okně.

Průběh načítání projektu � 

Po načtení projektu se objeví hlavní okno mobilního klienta.

Hlavní okno

Titulkový pruh

Panel nástrojů

Hlavní menu

Následující kapitoly jsou shodné s nápovědou k Webovému klientu:

Vizualizační okna

Spodní panel alarmů/událostí
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2.1.1  Hlavní okno

Hlavní okno se skládá z následujících částí:

Titulkový pruh (není vyobrazeno)

Panel nástrojů

Plocha vyhrazená pro vizualizační okna

Mobilní klient – Hlavní okno

2.1.2  Titulkový pruh

Titulkový pruh zobrazuje text titulku ve formátu:

Reliance 4 Mobile Client - [<název_projektu>] - <stav_spojení>

kde:

<název_projektu>

Je název projektu načteného mobilním klientem.
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<stav_spojení>

Indikuje stav spojení s datovým serverem; nabývá hodnot:  "Nepřipoj en",  "Připoj uj i  se","
Připoj en" a "Odpoj uj i se".

2.1.3  Panel nástrojů

Panel nástrojů

Panel nástrojů se skládá z následujících částí:

Příkaz pro vyvolání Hlavního menu (1)

Vybrané příkazy Hlavního menu (2):

Přihlásit uživatele

Odhlásit uživatele

Předchozí okno

Další okno

Aktuální alarmy/události

Archivované alarmy/události

Grafy

Systémové informace
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2.1.4  Hlavní menu

Hlavní menu

Nabídka Uživatelé

Přihlásit uživatele

Zobrazí dialogové okno pro přihlášení uživatele.

Odhlásit uživatele

Odhlásí uživatele od datového serveru.

Informace o přihlášeném uživateli

Zobrazí dialogové okno s informacemi o přihlášeném uživateli.

Nabídka Okno

Další okno

Aktivuje další vizualizační okno v historii aktivovaných oken.
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Předchozí okno

Aktivuje předchozí vizualizační okno v historii aktivovaných oken.

Nabídka Jazyk

Jazyk programu

Zobrazí dialogové okno pro výběr jazyku programu (Čeština,  Angličtina).  Potvrzením
dialogového okna dojde k přepnutí textů v celém uživatelském rozhraní programu (s
výjimkou textů projektu) do vybraného jazyka.

Jazyk proj ektu

Zobrazí dialogové okno pro výběr jazyku ze seznamu jazyků definovaných v projektu.
Potvrzením dialogového  okna  dojde  k  přepnutí  textů  projektu  (texty  vizualizačních
oken, texty alarmů/událostí apod.) do vybraného jazyka.

Nabídka Zobrazit

Aktuální alarmy/ události

Zobrazí okno pro prohlížení aktuálních alarmů/událostí.

Archivované alarmy/ události

Zobrazí okno pro prohlížení archivovaných alarmů/událostí.

Grafy

Zobrazí  dialogové  okno  pro  výběr  grafů  definovaných  v  projektu;  potvrzením
dialogového okna dojde k zobrazení vybraného grafu.

Grafy proměnných

Zobrazí dialogové okno pro výběr proměnných  definovaných  v  projektu.  Potvrzením
dialogového okna dojde k zobrazení grafu vybrané proměnné.

Systémové informace

Zobrazí okno se systémovými informacemi.
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Nabídka Nástroje

Zobrazit posuvníky

Zobrazí posuvníky (scrollbar) po okrajích plochy vizualizačních oken. Umožňuje posun
vizualizačních  oken  v případě,  že  grafické  rozlišení  projektu  přesahuje  grafické
rozlišení mobilního zařízení.

Možnosti

Zobrazí dialogové okno pro nastavení mobilního klienta.

Nabídka Spojení

Odpoj it

Provede odpojení od datového serveru.

Připoj it

Provede připojení k datovému serveru.

Ostatní příkazy

Aktualizovat

Spustí externí utilitu "Updater" pro zjištění dostupnosti novějších verzí programových
nebo projektových souborů.

O Relianci Mobile Client

Zobrazí  okno  se  základními  informacemi  o  mobilním  klientovi  (verze,  registrace
apod.).

Minimalizovat

Minimalizuje/skryje  aplikaci  do  ikony  ve  stavovém  řádku  mobilního  zařízení.
Kliknutím na tuto ikonu dojde k opětovnému zobrazení mobilního klienta.

Ukončit

Ukončí mobilního klienta.
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2.2  Virtuální klávesnice

V případě  potřeby  (např.  je-li  mobilní  klient  provozován  na  zařízeních  bez  hardwarové
klávesnice) je aktivována integrovaná Virtuální klávesnice daného OS. Tato klávesnice se také
označuje jako SIP "Soft Input Panel".

Virtuální klávesnice
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2.3  Možnosti

Dialogové  okno  Možnosti  umožňuje  nastavit  vlastnosti  mobilního  klienta.  Nastavení  je
rozděleno do několika skupin:

Možnosti

Alarmy/ události

Umožňuje nastavit výčet sloupců a jejich pořadí v prohlížečích alarmů/událostí.

Obrazovka

Umožňuje  nastavit  orientaci  zobrazení  displeje  mobilního  zařízení  a  zobrazení  klienta
v plné obrazovce.

Pozn.:  Funkce  orientace  zobrazení  displeje  je  závislá  na  OS  mobilního  zařízení.
V současné době je podporována od verze Windows Mobile 5.0 a vyšší.
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3  Přílohy

Instalace a konfigurace emulátoru Windows CE
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3.1  Instalace a konfigurace emulátoru Windows CE

Aplikaci Reliance Mobile Client je možné spustit i na běžném PC pomocí emulátoru (např. pro
otestování funkčnosti). 

Vyžadovaný software

Nainstalujte na Váš  počítač  běhové  prostředí  .NET  Compact  Framework  2.0 SP2  (je
součástí balíku Reliance 4 Add-On Pack).

Nainstalujte aplikaci  Microsoft  Windows  CE  5.0 Device  Emulator  (je  součástí  balíku
Reliance 4  Add-On  Pack  od  verze  4.0.4).  Obě  aplikace  je  také  možné  bezplatně
stáhnout z oficiálních stránek společnosti Microsoft.

Konfigurace emulátoru

Na pevném disku Vašeho počítače založte adresář určený pro sdílení dat mezi Windows
a emulátorem (např. C:\PDA_Storage).

Do  vytvořeného  adresáře  zkopírujte  instalační  balíček  aplikace  .NET  Compact
Framework  určený  pro  Windows  CE  (naleznete  jej  v  C:\Program  Files\
Microsoft.NET\  SDK\  CompactFramework\  v2.0\  WindowsCE\
wce500\ x86\ NETCFv2.wce5.x86.cab), souboru nastavte atribut "pouze pro
čtení".

Spusťte emulátor Windows CE např. s parametry  "nk.cem /ethernet  shared
/video  240x360x16  /sharedfolder  C:\PDA_Storage"  (upravte
zástupce vytvořeného při instalaci emulátoru).

V  aplikaci  emulátoru  nainstalujte  .NET  Compact  Framework  spuštěním  balíčku
NETCFv2.wce5.x86.cab (adresář My Device\Storage Card).

Nyní můžete nainstalovat aplikaci Reliance Mobile Client tak, jak je popsáno v kapitole
Instalace mobilního klienta.
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