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1 Úvod
Runtime moduly systému Reliance 4 jsou programy Reliance 4 View, Reliance 4 Control,
Reliance 4 Control Server a Reliance 4 Server. Poslední z modulů nemá grafické
uživatelské rozhraní a je určen k provozu jako služba Windows. Vizualizační projekt může být
provozován na více počítačích, kde na každém je identická kopie projektu. Vizualizace na
daném počítači je zpravidla spuštěna pomocí zástupce. Více informací o spouštění runtime
modulů je uvedeno v Přílohách.

Reliance 4 – Factory Demo
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2 Popis runtime modulu
Runtime moduly s grafickým uživatelským rozhraním mají shodné ovládací prvky, které jsou
přístupné pomocí Hlavního menu a Panelu nástrojů. Ostatní ovládací prvky jsou realizovány
pomocí Komponent vložených ve vizualizačních oknech a jsou definovány při vytváření
vizualizačního projektu.

Reliance 4 – AirCondition Demo
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Hlavní menu

2.1 Hlavní menu
Po spuštění runtime modulu se zobrazí hlavní menu. Toto menu obsahuje příkazy, kterými je
možné vyvolat základní funkce runtime modulu. Jedná se především o příkazy pro načtení
projektu, přihlášení uživatele, otevření grafů a tabulkových sestav, změnu jazyka a dále
příkazy pro aktivaci diagnostických nástrojů. Následující text popisuje všechny příkazy menu.
Nejčastěji používané příkazy jsou obsaženy i v Panelu nástrojů a v tomto manuálu jsou
indikovány ikonou před jménem.

Reliance 4 – Menu Soubor
Menu Soubor
Menu Zobrazit
Menu Správci
Menu Nástroje
Menu Okno
Menu Nápověda
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2.1.1 Menu Soubor

Spustit projekt
Otevře a spustí vybraný projekt (příkaz je povolen pouze v případě, že je runtime modul
spuštěn bez parametrů). Pokud je třeba spustit jiný projekt, než který je již spuštěn, je
třeba tento projekt nejprve ukončit.

Přihlásit uživatele
Zobrazí dialogové okno pro zadání uživatelského j ména a hesla uživatele, který se
přihlašuje. Po úspěšném přihlášení je načteno uživatelské nastavení, jako je například
jazyková verze nebo nastavení prohlížečů alarmů/událostí. V kapitole Přihlášení a
odhlášení uživatele jsou obsaženy další podrobnosti.
Odhlásit uživatele
Odhlásí přihlášeného uživatele a načte výchozí uživatelské nastavení.
Informace o přihlášeném uživateli
Zobrazí dialogové okno se jménem právě přihlášeného uživatele.

Jazyk projektu
Zobrazí dialog Vybrat jazyk projektu. V případě, že je spuštěn vícejazyčný projekt (tzn.
texty zobrazované ve vizualizaci jsou přeloženy do více jazyků), je možné následně změnit
aktivní jazyk projektu.
Jazyk programu
Zobrazí dialog Vybrat jazyk programu, který umožňuje změnit jazyk grafického
uživatelského rozhraní programu (texty v menu, panelech nástrojů, prohlížečích alarmů/
událostí, grafů atd.).
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Hlavní menu

Vytisknout hlavní okno
Zobrazí standardní dialog Windows pro tisk dokumentu, kde je možné např. vybrat
tiskárnu a upravit nastavení tisku.

Konec
Ukončí runtime modul.

2.1.2 Menu Zobrazit

Aktuální alarmy/události
Zobrazí seznam aktuálních alarmů/událostí. Jako aktuální se označují ty alarmy/události,
které jsou ještě aktivní nebo vyžadují kvitaci (potvrzení) a přitom nebyly kvitovány
(potvrzeny). V kapitole Seznamy alarmů/událostí jsou obsaženy další podrobnosti.
Historické alarmy/události
Zobrazí seznam alarmů/událostí uložených v databázi. Do databáze jsou ukládány
alarmy/události definované v projektu i běžné provozní události jako např. spuštění a
ukončení projektu, přihlášení a odhlášení uživatele apod. V kapitole Seznamy alarmů/
událostí jsou obsaženy podrobnosti.
Definované alarmy/události
Otevře seznam všech alarmů/událostí definovaných v projektu. V kapitole Seznamy
alarmů/událostí je obsaženo více informací.

Graf
Zobrazí seznam dostupných grafů. Graf vybraný ze seznamu se následně zobrazí
v prohlížeči grafů, který umožňuje i tisk a export do různých formátů. Data pro Grafy jsou
načítána z datových tabulek (z databází).
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Tabulková sestava
Zobrazí seznam dostupných tabulkových sestav. Sestava vybraná ze seznamu se
následně zobrazí v prohlížeči tabulkových sestav, který umožňuje i tisk a export do
různých formátů. Data pro Tabulkové sestavy jsou načítána z datových tabulek
(z databází).
Uživatelská sestava
Zobrazí seznam dostupných uživatelských sestav. Sestava vybraná ze seznamu se
následně zobrazí v prohlížeči uživatelských sestav, který umožňuje i tisk, export do
různých formátů a odesílání e-mailem. Uživatelské sestavy slouží pro grafické zobrazení
dat na základě předem připravené šablony.

2.1.3 Menu Správci

Správce grafů
Zobrazí Správce grafů, který umožňuje definovat a upravovat grafy.
Správce tabulkových sestav
Zobrazí Správce tabulkových sestav, který umožňuje definovat a upravovat tabulkové
sestavy.
Správce uživatelů
Zobrazí Správce uživatelů, který umožňuje definovat a upravovat uživatele.

Správce projektu
Zobrazí Správce projektu, který umožňuje zobrazit informace o objektech použitých
v projektu (např. stanice, proměnné, alarmy/události, datové tabulky), případně další
diagnostické informace.
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Hlavní menu

2.1.4 Menu Nástroje

Virtuální klávesnice
Zobrazí nástroj Virtuální klávesnice pro zadávání textů pomocí myši. Virtuální klávesnice
je zobrazena vždy navrchu. Funkci je možné povolit při návrhu vizualizace.

Editor receptur
Zobrazí nástroj pro práci s nadefinovanými recepturami, viz kapitola Receptury.
Přehrávač záznamů postmortu
Zobrazí Přehrávač záznamů postmortu, který umožňuje zpětné zobrazení chodu
vizualizovaného systému od vybraného času.

Webová stránka serveru
Zobrazí úvodní stránku datového serveru ve výchozím webovém prohlížeči. Příkaz je
přístupný pouze v programu Reliance 4 Control Server.
Systémové informace
Zobrazí okno Systémové informace, kde jsou k dispozici informace o průběhu spouštění
projektu, seznam připojených stanic, proměnných, datových tabulek, síťových propojení,
DDE sdílení apod.

2.1.5 Menu Okno

Předchozí okno
Zobrazí předchozí okno. Uživatel má možnost vrátit se o 10 oken nazpět.
Další okno
Zobrazí další okno. Uživatel má možnost po použití příkazu Předchozí okno (i opakovaně)
přejít do následujícího okna.
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Záznamy k aktivnímu oknu
Zobrazí seznam provozních záznamů uživatelů k aktivnímu vizualizačnímu oknu. Např.
pracovník jedné směny může snadno předat informace o problémech a stavu jejich
řešení následující směně. Uživatel může vytvářet nebo editovat záznamy jen tehdy,
pokud je přihlášen.
Záznamy k oknům
Zobrazí souhrnný seznam provozních záznamů uživatelů ke všem vizualizačním oknům.

2.1.6 Menu Nápověda

Obsah
Otevře nápovědu pro runtime moduly ve formátu CHM.

Licence
Aktivovat
Umožňuje aktivovat softwarovou licenci (pokud je používán HW klíč, je tento příkaz
neaktivní). Podrobné informace o postupu aktivace licence naleznete v dokumentu
LicenseActivation.
Registrovat
Otevře dialog pro výběr registračního souboru. Registrační soubor obsahuje jméno
uživatele a firmy a je možné ho vytvořit pomocí utility pro licenční klíče. Utilita je součástí
systému
Reliance 4
a
po
instalaci
je
umístěna
v adresáři
<Reliance4>\Utils\LicenseKeyUtil. Informace obsažené v registračním
souboru jsou zobrazovány např. v okně O aplikaci… v položce Oprávněný uživatel této
kopie. Příkaz je povolen pouze v případě, že běžící runtime modul není registrován.
Informace
Zobrazí informace o připojeném licenčním klíči – je spuštěn externí nástroj Utilita pro
licenční klíče (tento nástroj vyžaduje nainstalovaný Microsoft .NET Framework ve verzi
3.5).

Reliance 4 – Runtime moduly
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Hlavní menu

O aplikaci Reliance 4 View/Control/Control Server
Otevře dialog s informacemi o verzi a typu runtime modulu, maximálním možném počtu
použitých datových bodů atd. Dále zobrazuje systémové informace o počítači, využití
paměti apod. Kliknutím na sériové číslo lze zjistit způsob ověření licence nebo zobrazit
Informace o připoj eném licenčním klíči

Reliance 4 – Runtime moduly
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2.2 Panel nástrojů
Panel nástrojů runtime modulu obsahuje často používané příkazy, takže uživatel není nucen
používat menu Soubor. Všechny příkazy obsažené v panelu nástrojů je možné spustit i pomocí
menu Soubor.

Reliance 4 – Panel nástrojů
Pod nabídkou hlavního menu se nachází Panel nástroj ů s příkazy, které vyvolají následujícími
funkce:
Předchozí okno
Zobrazí předchozí okno. Uživatel má možnost vrátit se o 10 oken nazpět.
Další okno
Zobrazí další okno. Uživatel má možnost po použití příkazu Předchozí okno (i opakovaně)
přejít do následujícího okna.

Přihlásit uživatele
Zobrazí dialogové okno pro zadání uživatelského j ména a hesla uživatele, který se
přihlašuje. Po úspěšném přihlášení je načteno uživatelské nastavení, jako je například
jazyková verze nebo nastavení prohlížečů alarmů/událostí. V kapitole Přihlášení a
odhlášení uživatele jsou obsaženy další podrobnosti.
Odhlásit uživatele
Odhlásí přihlášeného uživatele a načte výchozí uživatelské nastavení.

Reliance 4 – Runtime moduly
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Panel nástrojů

Historické alarmy/události
Zobrazí seznam alarmů/událostí uložených v databázi. Do databáze jsou ukládány
alarmy/události definované v projektu i běžné provozní události jako např. spuštění a
ukončení projektu, přihlášení a odhlášení uživatele apod. V kapitole Seznamy alarmů/
událostí jsou obsaženy podrobnosti.
Aktuální alarmy/události
Zobrazí seznam aktuálních alarmů/událostí. Jako aktuální se označují ty alarmy/události,
které jsou ještě aktivní nebo vyžadují kvitaci (potvrzení) a přitom nebyly kvitovány
(potvrzeny). V kapitole Seznamy alarmů/událostí jsou obsaženy další podrobnosti.

Graf
Zobrazí seznam dostupných grafů. Graf vybraný ze seznamu se následně zobrazí
v prohlížeči grafů, který umožňuje i tisk a export do různých formátů. Data pro Grafy jsou
načítána z datových tabulek (z databází).
Tabulková sestava
Zobrazí seznam dostupných tabulkových sestav. Sestava vybraná ze seznamu se
následně zobrazí v prohlížeči tabulkových sestav, který umožňuje i tisk a export do
různých formátů. Data pro Tabulkové sestavy jsou načítána z datových tabulek
(z databází).
Uživatelská sestava
Zobrazí seznam dostupných uživatelských sestav. Sestava vybraná ze seznamu se
následně zobrazí v prohlížeči uživatelských sestav, který umožňuje i tisk, export do
různých formátů a odesílání e-mailem. Uživatelské sestavy slouží pro grafické zobrazení
dat na základě předem připravené šablony.

Záznamy k aktivnímu oknu
Zobrazí seznam provozních záznamů uživatelů k aktivnímu vizualizačnímu oknu. Např.
pracovník jedné směny může snadno předat informace o problémech a stavu jejich
řešení následující směně. Uživatel může vytvářet nebo editovat záznamy jen tehdy,
pokud je přihlášen.

Reliance 4 – Runtime moduly
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Záznamy k oknům
Zobrazí souhrnný seznam provozních záznamů uživatelů ke všem vizualizačním oknům.

Virtuální klávesnice
Zobrazí nástroj Virtuální klávesnice pro zadávání textů pomocí myši. Virtuální klávesnice
je zobrazena vždy navrchu. Funkci je možné povolit při návrhu vizualizace.

Reliance 4 – Runtime moduly
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2.3 Komponenty
Komponenty jsou grafické objekty (prvky) vložené do oken vizualizačního projektu. Některé
komponenty mohou zobrazovat aktuální data (tj. aktuální hodnoty proměnných definovaných
v projektu; např. komponenta displej zobrazuje numerické nebo textové hodnoty). Na
aktuálních datech mohou být závislé vlastnosti zobrazení většiny komponent (lze ovlivnit
viditelnost, polohu, rozměry, barvu atd.).
Aktuální data mohou být platná nebo neplatná. Neplatnost zobrazených dat nebo dat, na
kterých závisí způsob zobrazení komponent, je indikována žlutým orámováním komponent.
Příčinou neplatnosti dat může být např. porucha komunikace se stanicí nebo stav po spuštění
projektu, kdy data ještě nebyla vyčtena ze stanice.

Červené orámování – neplatná vazba
Žluté orámování – neplatná data
Je-li komponenta orámována červeně, má neplatnou vazbu na proměnnou nebo proměnné.
Příčinou může být např. to, že vazba komponenty na proměnnou vůbec nebyla definována,
proměnná byla smazána apod.
Komponenty mohou při umístění kurzoru myši nad jejich plochou zobrazit krátkou nápovědu
(bublinu).
Po kliknutí na komponentu se může aktivovat jiné okno, aktivovat Lokální menu s dalšími
příkazy, vykonat Akce, spustit Skript nebo provést jiná operace (např. zobrazení dialogu pro
zadání hodnoty proměnné). Zadávání nové hodnoty proměnné může být zabezpečeno
přístupovými právy. V takovém případě je k provedení povelu oprávněn pouze uživatel
disponující příslušnými přístupovými právy.

Reliance 4 – Runtime moduly
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Text
Zobrazuje statický text. Zpravidla se používá k označení vizualizovaných objektů. Text
může mít různou velikost, barvu a font.
Obrázek
Zobrazuje obrázek. Vizualizační okna mohou obsahovat např. fotografie zařízení nebo
jejich modely vytvořené ve 2D nebo 3D grafických editorech.
Rám
Opticky seskupuje nebo odděluje komponenty a zvyšuje tím přehlednost vizualizačního
okna.
Vektorové komponenty
Komponenty pro zobrazení geometrických tvarů jako jsou čára, obdélník, elipsa nebo
mřížka. Způsob zobrazení výplně a okraje vektorových komponent může být měněn
v závislosti na hodnotě navázané proměnné.
Stupnice
Zobrazuje vodorovnou nebo svislou stupnici. Používá se např. v kombinaci
s komponentou Indikátor průběhu, která může zobrazovat např. hladinu kapaliny
v nádrži.
Animace
Přehrává posloupnost obrázků. Přehrávání, směr a rychlost může být řízena pomocí
proměnné. Animace může být použita např. pro signalizaci hořícího plamene v kotli nebo
ke znázornění pohybu zařízení.
Potrubí
Zobrazuje dvojrozměrné nebo trojrozměrné prvky vizualizace jakými jsou potrubí, nádrž,
kotel apod. Barva komponenty může být řízena pomocí proměnné.
Aktivní text
Zobrazuje text podle hodnoty proměnné. Pokud je hodnota v určitém rozsahu, je
zobrazován definovaný text.
Aktivní obrázek
Zobrazuje obrázek podle hodnoty proměnné. Pokud je hodnota v určitém rozsahu, je
zobrazován definovaný obrázek.
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Komponenty

Ukazatel
Zobrazuje hodnotu proměné pomocí ručičkového (analogového) ukazatele. Na stupnici
ukazatele mohou být barevně zvýrazněny meze.
Indikátor průběhu
Zobrazuje hodnotu proměnné pomocí svislého nebo vodorovného sloupcového indikátoru
(bargrafu). Barva indikátoru může být závislá na skutečnosti, že hodnota proměnné
překročila meze.
Plněný obrázek
Funguje podobně jako Indikátor průběhu. Tvar nádrže je, narozdíl od Indikátoru
průběhu, libovolný.
Hodiny
Zobrazuje čas pomocí analogových hodin. Může zobrazovat systémový čas nebo hodnotu
proměnné ve formátu čas (v takovém případě je možné hodnotu proměnné i měnit).
Tlačítko
Provádí různé operace při kliknutí na plochu komponenty. Může aktivovat jiné
vizualizační okno, vykonat akci, spustit skript nebo změnit hodnotu proměnné. V případě,
že je komponenta napojena na binární proměnnou, je hodnota proměnné (logická 0,
logická 1) indikována stavem tlačítka (vymáčknuté, zamáčknuté). Kliknutím na tlačítko se
hodnota proměnné (a následně i stav tlačítka) neguje. V případě, že je komponenta
napojena na jinou než binární proměnnou tak se po kliknutí na tlačítko zobrazí
standardní dialog pro zadání hodnoty proměnné.
Zatržítko
Nastavuje hodnotu binární proměnné pomocí standardního zatržítka.
Radiová tlačítka
Přepíná mezi hodnotami proměnné pomocí více voleb. Aktivní volba je indikována
vyplněným kruhovým políčkem, případně i změnou barvy textu.
Posuvník
Nastavuje hodnotu proměnné pomocí táhla posuvníku.
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Rozbalovací nabídka
Přepíná mezi hodnotami proměnné pomocí více voleb. V závislosti na nastavení může být
vyžadováno potvrzení změny pomocí potvrzovacího tlačítka vpravo od rozbalovací
nabídky.
Lokální menu
Lokální menu je kontextová nabídka, která se zobrazí při kliknutí na jinou komponentu
nebo okno. Položky v nabídce mohou aktivovat jiné vizualizační okno, vykonat akci,
spustit skript nebo změnit hodnotu proměnné.
Displej
Zobrazuje hodnotu proměnné (binární hodnota, číslo, text nebo datum a čas) a umožňuje
její zadání (číslo, text nebo datum a čas). Zobrazení může být závislé na překročení mezí
proměnné (barva textu, barva pozadí). Zadávání hodnoty proměnné se provádí kliknutím
na plochu komponenty. Po kliknutí se zobrazí standardní dialog pro zadání hodnoty
proměnné. Zadávání hodnoty proměnné může být zakázáno v závislosti na nastavení.
Komponenta displej má standardní lokální menu. Toto menu se aktivuje kliknutím
pravým tlačítkem myši na plochu komponenty. Standardní lokální menu obsahuje
následující příkazy:
Zobrazit graf
Zobrazí časový průběh proměnné napojené na komponentu v podobě grafu. Příkaz je
povolen pouze v případě, že je hodnota proměnné ukládána do databáze.
Aktualizovat hodnotu proměnné
Zařadí požadavek na získání aktuální hodnoty proměnné do fronty komunikačního
driveru připojené stanice.
Zadat hodnotu proměnné
Zobrazí standardní dialog pro zadání hodnoty proměnné. Příkaz může být zakázán
v závislosti na nastavení.
Zadat meze proměnné
Zobrazí standardní dialog pro zadání mezí 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.

Reliance 4 – Runtime moduly

17

18

Komponenty

Informace o proměnné
Zobrazí okno se základními informacemi o proměnné napojené na komponentu (název,
datový typ, stanice, adresa, meze apod).
Zadávací pole
Zobrazuje hodnotu proměnné a umožňuje její zadání. Zadávání hodnoty proměnné se
provádí zápisem do zadávacího pole (narozdíl od komponenty Displej, která zobrazuje
standardní dialog pro zadání hodnoty proměnné). Potvrzení zápisu se provede klávesou
Enter, nebo označením jiné komponenty (záleží na nastavení).
Zápisník
Zobrazuje textová data ve víceřádkovém editoru a umožňuje jejich editaci. Zdrojem
textových dat může být textový soubor nebo proměnná typu String. Příkazy v panelu
nástrojů umožňují Vymazat dokument, Uložit text do souboru resp. proměnné (záleží na
nastavení), Importovat text z textového souboru, Exportovat text do vybraného souboru,
nastavit Vzhled stránky a Tisknout obsah komponenty.
Tabulka
Zobrazuje data proměnných typu pole ve formě tabulky. V závislosti na nastavení
umožňuje i jejich editaci. Každému sloupci v tabulce odpovídá proměnná typu pole.
Zadání nové hodnoty proměnné se provádí dvojitým kliknutím na buňku v tabulce
(zobrazí se standardní dialog pro zadání hodnoty proměnné).
Strom
Slouží ke strukturovanému zobrazení dat ve formě stromu. Každá položka stromu se
nazývá větev a je zobrazena na samostatném řádku. Skládá se z obrázku (ikony) a textu.
Větve stromu mohou být uspořádány do hierarchické stromové struktury. Podřízené větve
je možné sbalit [-] nebo rozbalit [+]. Každá větev může ve svém řádku obsahovat několik
položek typu Text, Displej , 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).
Má-li přihlášený uživatel příslušná přístupová práva, má možnost upravovat strukturu
stromu, importovat a exportovat strom nebo přidávat větve a přiřazovat akce.
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Plovoucí diagram
Zobrazuje řadu bodů ve formě grafu. Každý bod je definován hodnotami proměnných.
Hodnotami jsou souřadnice bodu X a Y. Souřadnice mohou být reprezentovány i jako pole
hodnot. Komponenta umožňuje zobrazit více řad současně. Má-li přihlášený uživatel
příslušná přístupová práva, má možnost upravovat vzhled grafu pomocí příkazu z
lokálního menu komponenty.
Plovoucí graf
Zobrazuje časovou posloupnost hodnoty proměnné. Hodnoty proměnné nejsou vyčítány
z datové tabulky, ale vzorkovány v čase a zobrazeny (hodnota proměnné nemusí být
ukládána do datové tabulky). Má-li přihlášený uživatel příslušná přístupová práva, má
možnost upravovat vzhled grafu pomocí příkazu z lokálního menu komponenty.
Internet Explorer
Komponenta představuje webový prohlížeč Internet Explorer vložený na plochu
vizualizačního okna. Zobrazený webový obsah závisí na návrhu aplikace.
Multimediální přehrávač
Přehrává mulimediální obsah pomocí programů MS Media Player nebo VCL Player.
Přehrávání videa může být ovládáno pomocí proměnné.
ActiveX kontejner
Zajišťuje vkládání ActiveX prvků nainstalovaných ve Windows na plochu vizualizačního
okna.
Časové programy
Časové programy jsou komponenty pro nastavení hodnoty (stavu) v průběhu jednoho
týdne a tím definovat, kdy má být např. zařízení zapnuto a kdy vypnuto. Každý den
v týdnu je rozdělen do několika časových úseků. V každém časovém úseku je možné
nastavit hodnotu (stav). Hodnota může být dvoustavová (zařízení je vypnuto nebo
zapnuto), více stavová (např. několik režimů provozu zařízení) nebo její nastavení může
být plynulé. Některé komponenty časových programů lze použít obecně, některé jsou
určeny pro konkrétní typ stanice.
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Jednoduchý časový program
Komponenta pro dvoustavový časový program, kdy je každý den v týdnu rozdělen na 24
hodinových úseků. V každém časovém úseku lze nastavit jeden ze dvou stavů (zařízení
zapnuté nebo vypnuté). Stav se nastavuje zamáčknutím nebo vymáčknutím příslušného
tlačítka. Pro případ, že je v technologii větší množství zařízení je možné pro každý časový
program nastavit zpoždění nastavení stavu a předejít tak např. nadměrné zátěži
elektrické sítě. Komponenta umožňuje kopírovat časové programy mezi jednotlivými dny
a ukládat/načítat celý časový program do/ze souboru.
Časový program
Obecná komponenta pro časový program, kdy je každý den rozdělen do jednoho až 24
časových úseků. Dialogové okno sestává ze sedmi záložek. Každá záložka (odpovídá dnu
v týdnu) obsahuje sloupcový graf s dolní časovou osou. Hodnoty grafu znamenají stavy
v jednotlivých časových úsecích. Pomocí myši (tažením dělící čáry) lze nastavit počátek a
konec každého časového úseku. Nastavení stavu (hodnoty) v časovém úseku se provádí
opakovaným klikáním myší na plochu časového úseku (v případě dvoustavové nebo
vícestavové hodnoty) nebo jednoduchým kliknutím a zadání, hodnoty do zadávacího pole
(v případě plynulého nastavení).
Časový program je možné načíst/zapsat z/do stanice, kopírovat a vkládat mezi
jednotlivými dny nebo nastavit do výchozího stavu.
Pomocí Seznamu konfigurací, je možno předefinovat časové programy pro různé týdny.
Časový program je možné načíst ze souboru a následně uložit do stanice. Konfiguraci je
možné načítat i pokud je pro daného uživatele zakázána přímá editace hodnot.
Načíst data
Vyčte data časového programu ze stanice.
Zapsat data
Uloží data časového programu do stanice.
Kopírovat
Zkopíruje časový program označeného dne do Všech dnů / Od pondělí do pátku / Od
soboty do neděle.
Generovat
Příkaz Výchozí nastavení časového programu provede nastavení časového programu
celého týdne do výchozích hodnot. Příkaz Výchozí nastavení pro vybraný den provede
nastavení vybraného dne do výchozích hodnot.
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Panel nástrojů pro Seznam konfigurací obsahuje následující příklady:
Nový
Vymaže seznam časových programů.
Uložit
Uloží seznam časových programů na pevný disk počítače.
Import
Načte seznam časových programů z disku (formát *.ttp).
Export
Uloží aktuální seznam časových programů do souboru na disku (formát *.ttp).
Přidat
Příkaz Přidat novou konfiguraci přidá do seznamu nový časový program s výchozím
nastavením. Příkaz Přidat editovanou konfiguraci přidá do seznamu označený časový
program.
Smazat
Smaže označený časový programu ze seznamu.
Uložit změny
Uloží změny v časovém programu do položky v seznamu. Pro uložení na disk je nutné
následně použít příkaz Uložit.
Načíst
Načte označený časový program ze seznamu. Pro použití časového programu je nutné
následně použít příkaz Zapsat data do stanice.
Teco - Časový program
Komponenta časového programu určená pro systémy Teco. Je založena na obecné
komponentě Časový program (má shodné ovládání) a přizpůsobena řidícím systémům
Teco. Komponenta může být nastvena pro dvoustavový režim (zařízení je vypnuto nebo
zapnuto) nebo čtyřstavový režim určený pro topení a chlazení (úrovně Minimum, Útlum,
Normal nebo Komfort). Hodnoty (teploty pro jednotlivé úrovně) lze samostatně nastavit.
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Johnson Controls - Časový program
Komponenta pro časový program stanic Johnson Controls. Umožňuje zadat až 7 akcí
(zapnutí nebo vypnutí zařízení). Akce lze přiřadit k jednotlivým dnům týdnu, případně ke
svátkům. Uživatel má možnost editovat začátek a konec akce pomocí klávesy F2 nebo
pomocí standardního kliku pro změnu hodnoty (kliknutím vybrat pole a po chvilce znova
kliknout do pole, pole je nyní v editačním režimu).
Sauter - Časový program
Komponenta pro časový program stanic Sauter. Umožňuje zadat akce, které mají být
provedeny v definovaný čas ve vybraných dnech týdnu. Maximální počet akcí je závislý na
počtu prvků proměnné typu pole ve stanici a na struktuře vybraných dnů (např. celý
pracovní týden zabírá stejnou jednotku velikosti paměti jako jeden vybraný den, ale tři
libovolné dny zabírají 3 taková jednotky). Před editací je nutno data Vyčíst a po editaci
opět Zapsat do paměti stanice pomocí odpovídajících příkazů.
Editory svátků
Editory svátků jsou komponenty, jež umožňují nastavit dny, které jsou z hlediska
ovládání zařízení (např. zdroj vytápění) výjimečné, jako jsou například svátky nebo
dovolené. Používají se zpravidla v kombinaci s časovými programy.
Johnson Controls - Editor svátků
Komponenta pro editaci svátků pro stanice Johnson Controls. Umožňuje definovat dny
(svátky), kdy je požadováno, aby např. topení fungovalo v režimu Svátek. Příkazem Nový
lze vytvořit novou položku seznamu, následně zadat její název a datum začátku a konce
svátku. Hodnoty je možné exportovat do souboru. Zápis dat do stanice se provádí
potvrzením dialogu (OK).
Sauter - Editor svátků
Komponenta pro editaci svátků pro stanice Sauter. Umožňuje definovat dny, které mají
být považovány za svátky a určit typ svátku. Typ svátku definuje v jakém kontextu
pracovních dnů se svátek nachází (to ovlivňuje např. způsob topení na přelomu mezi
předchozím a následujícím dnem). Pokud se jedná o samostatný svátek uprostřed týdne
(např. středa v běžném týdnu), kde před i po svátku je pracovní den, je třeba vybrat
položku Pátek -> Neděle -> Pondělí. Pokud se jedná o svátek kdy před svátkem je
pracovní den, ale po svátku je buď další svátek nebo víkend (např. svátek v pátek
běžného týdne), je třeba vybrat položku Sobota -> Neděle -> Pondělí. Pokud den
předcházející svátku byl také svátek nebo víkend, ale den následující po svátku je
pracovním dnem (např. svátek v pondělí běžného týdne), je třeba vybrat položku Neděle > Pondělí.
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Teco - IRC
Teco IRC je systém určený pro distribuované řízení topení, chlazení, osvětlení a ovládání
spotřebičů (IRC znamená Intelligent Room Control, inteligentní řízení místností). Systém
Teco IRC má dvoustupňovou topologii – komunikační modul (TR101) obslouží 32
připojených koncových modulů (TR1xx).
Komponenta Teco - IRC slouží ke konfiguraci jednoho koncového pokojového modulu.
Umožňuje sledovat provozní data, nastavovat týdenní časové programy, měnit vybrané
funkce koncového modulu a podrobně modul konfigurovat (např. parametry PID
regulace, korekce čidel apod.).
Ekvitermní křivka
Ekvitemní křivka je závislost teploty topné vody na venkovní teplotě. Komponenta
Ekvitermní křivka umožňuje zobrazit a upravovat hodnoty teplot při vytápění pomocí
ekvitermní regulace.
IP kamery
Komponenty pro přímou integraci IP kamer do systému Reliance. Umožňují přenos
obrazu z IP kamer na plochu vizualizačních oken, otáčení a přiblížení obrazu (pokud to
kamera podporuje) pomocí myši a záznam obrazu do souboru. Komponenty využívají
originálních ovladačů. Tyto ovladače musí být nainstalovány ve Windows. Ovladače pro IP
kamery podporované v systému Reliance jsou součástí Reliance 4 Add-On Packu.
IP kamera Axis
Komponenta pro přímou integraci IP kamer od výrobce Axis.
IP kamera Vivotek
Komponenta pro přímou integraci IP kamer od výrobce Vivotek. Komponenta umožňuje
číst binární vstupy a nastavovat binární výstupy (pokud je IP kamera má k dispozici).
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Přihlášení a odhlášení uživatele

2.4 Přihlášení a odhlášení uživatele
Celou aplikaci je možné proti neoprávněnému použití chránit systémem přístupových práv,
která jsou přidělována uživatelům definovaným v projektu (viz kapitola Správce uživatelů).
Funkce aplikace zabezpečené přístupovými právy jsou dostupné pouze po přihlášení
uživatele, kterému byla přidělena příslušná přístupová práva.

Reliance 4 – Nedostatečná přístupová práva
Přihlášení do systému je možné provést dvěma způsoby:
Pomocí uživatelského jména a hesla
Pomocí HW čtečky kódu

2.4.1 Přihlášení uživatele pomocí uživatelského jména a hesla
Dialog pro přihlášení uživatele se zobrazí příkazem > Soubor > Přihlásit uživatele z menu
nebo kliknutím na tlačítko Přihlásit uživatele v panelu nástrojů.
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Reliance 4 – Přihlášení uživatele
Do položky Jméno je nutné zadat jméno uživatele definované pomocí Správce uživatelů.
Velikost písmen ve jménu není rozlišována.
Do položky Heslo je nutné zadat heslo uživatele definované pomocí Správce uživatelů. Při
kontrole hesla systém rozlišuje velikost písmen! Během zadávání hesla se z bezpečnostních
důvodů jednotlivé znaky zobrazují jako hvězdičky. Po potvrzení dialogu uživatelem je
provedena kontrola zadaných údajů. Pokud jsou správné, uživatel je přihlášen. V opačném
případě se zobrazí příslušné chybové hlášení a zadání jména a hesla je možné opakovat.
Uživatele lze odhlásit příkazem > Soubor > Odhlásit uživatele z menu nebo kliknutím na
tlačítko Odhlásit uživatele v panelu nástrojů.

2.4.2 Přihlášení uživatele pomocí hardwarové čtečky kódu
Je-li na počítači nainstalován driver hardwarové čtečky kódu, je možné se přihlásit do systému
přiložením karty ke čtečce připojené k počítači. Program přečte Kód uživatele a přihlásí ho do
systému (přihlášení je signalizováno pípnutím). Při odhlašování je nutné postup opakovat
(odhlášení je rovněž signalizováno pípnutím).
Uživatel má také možnost přihlášení pomocí čtečky otisku prstů.
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2.5 Zadávání hodnot proměnných
Zadání hodnoty proměnné
Zadání mezí proměnné

2.5.1 Dialogové okno pro zadání hodnoty proměnné
Dialogové okno slouží pro zadání nové hodnoty proměnné. Typ ovládacího prvku pro zadávání
hodnoty odpovídá datovému typu proměnné podle následující tabulky:
datový typ proměnné

typ ovládacího prvku

boolean (dvoustavová hodnota)

tlačítko

číslo (celé, reálné)

zadávací pole se šipkami (spinner)

řetězec

zadávací textové pole

datum a čas

zadávací pole s kalendářem

Změna hodnoty proměnné
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2.5.2 Dialogové okno pro zadání mezí proměnné
Proměnné s číselným datovým typem mohou mít definovány tzv. meze. Meze jsou hraniční
hodnoty používané např. pro vyhodnocení alarmu/ události při jejich překročení. Každá
proměnná může mít definovány čtyři meze:
horní kritická
horní varovná
dolní varovná
dolní kritická
Meze mohou být statické (jejich hodnoty jsou pevně dané) nebo dynamické (jejich hodnoty je
možné měnit za běhu programu). Dialogové okno pro zadání mezí proměnné je určeno pro
zadání hodnot dynamických mezí.

Změna mezí proměnné
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2.6 Seznamy alarmů/událostí
V seznamech alarmů/událostí se zobrazují alarmy/události definované v projektu a informace
o provozních událostech a poruchách jako např. spuštění a ukončení projektu, přihlášení a
odhlášení uživatelů, ztráta a obnovení komunikace s připojenými stanicemi a počítači atd.
Stav alarmů/událostí v seznamech (Seznam aktuálních alarmů/ událostí a Seznam
historických alarmů/ událostí) jsou rozlišeny pomocí následujícího barevného klíče:
Červené pozadí
Alarm/událost je aktivní a nebyl kvitován.
Žluté pozadí
Alarm/událost je aktivní a byl kvitován.
Bílé pozadí
Alarm/událost není aktivní a nebyl kvitován. Stav, který způsobil alarm/událost, již
pominul.
U některých alarmů/událostí v seznamu jsou zobrazeny rozlišovací ikony:
Alarm/událost byl kvitován.
Alarm/událost nebyl kvitován.
Změna hodnoty proměnné.
Náběžná hrana proměnné.
Sestupná hrana proměnné.
Překročení horní kritické meze.
Překročení horní varovné meze.
Podkročení dolní varovné meze.
Podkročení dolní kritické meze.
Kliknutím pravým tlačítkem myši do prostoru panelu nástrojů dojde k vyvolání lokálního menu
s možností zvolit zobrazení malých nebo velkých tlačítek v panelu nástrojů.
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Lokální menu
Kliknutím pravým tlačítkem myši na seznam alarmů/událostí se zobrazí lokální menu pro
nastavení sloupců seznamu s následujícími příkazy:
Načíst uživatelské nastavení
Zobrazí dialog se seznamem všech uživatelů. Kromě těchto uživatelů může být
v seznamu také položka Default, která má význam výchozího nastavení seznamu
alarmů/událostí (odpovídá stavu, kdy není přihlášen žádný uživatel). Po výběru
uživatele ze seznamu a potvrzení dialogu se načte nastavení uložené v uživatelském
profilu vybraného uživatele.
Uložit uživatelské nastavení
Zobrazí dialog se seznamem všech uživatelů. Kromě těchto uživatelů může být
v seznamu také položka Default, která má význam výchozího nastavení seznamu
alarmů/událostí (odpovídá stavu, kdy není přihlášen žádný uživatel). Po výběru
uživatele/uživatelů (současným stisknutím klávesy Shift a levého tlačítka myši lze
vybrat více uživatelů za sebou, současným stisknutím klávesy Ctrl a levého tlačítka
myši lze vybrat uživatele jednotlivě) a potvrzení dialogu se uloží nastavení do
uživatelského profilu vybraného uživatele/uživatelů.
Vlastnosti
Zobrazí dialog se seznamem položek (sloupců) tabulky alarmů/událostí. Na záložce
Zobrazené položky lze zaškrtnutím položky vybrat sloupce, které mají být v seznamu
alarmů/událostí zobrazeny. Tlačítky Nahoru a Dolů lze měnit pořadí jednotlivých
sloupců (horní položka je v seznamu alarmů/událostí zobrazena první zleva).
Na záložce Řazení lze zaškrtnutím položky zvolit, podle kterých informací se seznam
alarmů/událostí bude řadit. Ke každé zaškrtnuté položce je možné v poli Seřadit
zvolit způsob řazení Vzestupně nebo Sestupně. Tlačítky Nahoru a Dolů lze měnit
prioritu řazení podle zaškrtnutých položek (podle nejvýše zaškrtnuté položky se
seznam alarmů/událostí řadí nejdříve atd.).
V runtime modulu lze zobrazit tyto seznamy alarmů/událostí:
Seznam aktuálních alarmů/událostí
Seznam historických alarmů/událostí
Seznam definovaných alarmů/událostí
Alarmy/události v dolním panelu
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2.6.1 Seznam aktuálních alarmů/událostí
Seznam aktuálních alarmů/událostí lze zobrazit z menu příkazem > Soubor > Aktuální
alarmy/ události nebo kliknutím na tlačítko Aktuální alarmy/ události v panelu nástrojů.
Seznam se automaticky aktualizuje. Jako aktuální se označují ty alarmy/události, které jsou
ještě aktivní nebo vyžadují kvitaci (potvrzení) a přitom nebyly kvitovány (potvrzeny).

Reliance 4 – Aktuální alarmy/události

V horní části okna je zobrazen panel nástrojů s těmito tlačítky:
Kvitovat
Kvituje (potvrzuje) alarmy/události označené v seznamu. U potvrzených alarmů/událostí
se změní ikona.
Kvitovat vše
Kvituje (potvrzuje) všechny alarmy/události v seznamu. U potvrzených alarmů/událostí se
změní ikona.
Tisková sestava
Otevře Editor sestavy alarmů/událostí určený pro tisk aktuálních alarmů/událostí na
vybrané tiskárně.
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Zobrazit detaily
Zobrazí okno s detailními informacemi o označeném alarmu/události (Informace
o alarmu/události). Stejný dialog je vyvolán i dvojitým kliknutím tlačítka myši na příslušný
řádek seznamu.
Zobrazit okno
Zobrazí vizualizační okno sdružené s vybraným alarmem/událostí (pokud bylo zadáno).
To uživateli umožňuje okamžitě zobrazit tu část vizualizace, která s alarmem/událostí
souvisí.
Vysvětlit
Zobrazí vysvětlující informace k vybranému alarmu/události, pokud byly tyto informace
zadány.
Poznámka
Zobrazí okno pro zápis poznámek k vybranému alarmu/události.
2.6.1.1 Informace o alarmu/události
Dialog Informace o alarmu/ události poskytuje podrobné informace o alarmu/události, který je
označen (vybrán) v seznamu aktuálních alarmů/událostí. Panel nástrojů dialogu obsahuje
příkazy pro výběr prvního, předchozího, dalšího a posledního alarmu/události, příkazy pro
zobrazení sdruženého okna, vysvětlení (pokud bylo zadáno) a pro zobrazení a/nebo zadání
poznámky. Spodní lišta okna zobrazuje informace a alarmu/události (čas vzniku, stav aktivní/neaktivní, kvitovaný/nekvitovaný) a souhrnné informace o aktuálních alarmech/
událostech (celkový počet, počet nekvitovaných alarmů/událostí).
Text
Text alarmu/události.
Komentář
Komentář určený pro vývojáře vizualizace.
Typ
Typ alarmu/události (Porucha, Povel nebo Systémové hlášení).
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Podmínka/Stav
Určuje, kdy dojde k vyvolání alarmu/události. Podmínky mohou být Libovolná změna,
Přírůstek, Pokles, Náběžná hrana, Sestupná hrana, Horní/ dolní Varovná/ kritická mez
nebo Hodnota v rozsahu.
Priorita
Číselná hodnota priority, s jakou jsou spouštěny zvuky při vzniku/zániku alarmu/události.
Vyšší hodnota znamená vyšší prioritu.
Proměnná
Název proměnné, jejíž hodnota může vyvolat alarm/ událost.
Stanice
Název stanice, ve které je Proměnná obsažena.
Ukládat
Informuje, zda je alarm/událost ukládán do databáze.
Kvitovat
Informuje, zda alarm/událost vyžaduje kvitaci (potvrzení). Nekvitované aktivní alarmy
jsou v seznamu zvýrazněny červeným pozadím.
Práva (kvitace)
Přístupová práva, která jsou vyžadována k provedení kvitace. Uživatel musí disponovat
alespoň jedním z těchto práv.

2.6.2 Seznam historických alarmů/událostí
Seznam historických alarmů/událostí lze zobrazit z menu příkazem > Soubor > Historické
alarmy/ události nebo kliknutím na tlačítko Historické alarmy/ události v panelu nástrojů.
Zobrazené záznamy se (narozdíl od seznamu aktuálních alarmů/události) automaticky
neaktualizují. Aktualizaci je možno provést manuálně pomocí příkazu Aktualizovat z panelu
nástrojů.
V seznamu jsou zobrazeny všechny alarmy/události, které jsou uloženy v databázi. Seznam
může být filtrován pomocí časového nebo uživatelského filtru, exportován do textového
formátu, vytisknut apod.
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Reliance 4 – Historické alarmy/události
V horní části okna je zobrazen panel nástrojů s těmito tlačítky:
Filtr
Zobrazí nabídku typů filtrů:
Časový filtr
Zobrazí dialog pro nastavení časového intervalu, podle kterého se vyberou alarmy/
události, které budou zobrazeny; viz kapitola Časový filtr.
Uživatelský filtr
Zobrazí dialog pro výběr a správu uživatelských filtrů; viz kapitola Uživatelský filtr.
Zrušit filtr
Zruší časový nebo uživatelský filtr. Po zrušení filtru se zobrazí všechny alarmy/události.
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Aktualizovat
Aktualizuje seznam alarmů/událostí o nové změny od poslední aktualizace nebo otevření
seznamu.
Export
Uloží zobrazené alarmy/události do textového souboru; viz kapitola Export.
Tisková sestava
Otevře Editor sestavy alarmů/událostí určený pro tisk alarmů/událostí na vybrané
tiskárně.
Kvitovat
Kvituje (potvrdí) alarm/událost označený v seznamu. U potvrzeného alarmu/události se
změní ikona.
Zobrazit okno
Zobrazí vizualizační okno sdružené s označeným alarmem/událostí (pokud bylo zadáno).
To uživateli umožňuje okamžitě zobrazit tu část vizualizace, která s alarmem/událostí
souvisí.
Vysvětlit
Zobrazí vysvětlení k označenému alarmu/události, pokud bylo vyvojářem vizualizace
zadáno.
Poznámka
Zobrazí dialog pro zobrazení a/nebo zadání poznámky k alarmu/události.
2.6.2.1 Časový filtr
Dialog Časový filtr lze zobrazit příkazem > Filtr > Časový filtr z panelu nástrojů seznamu
historických alarmů/událostí.
Filtrované položky:
Určuje, jaký typ časového údaje má být použit pro filtraci. K dispozici je datum a čas
vzniku, zániku, přijetí, kvitace a poznámky.
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Od:
Dolní mez časového rozsahu.
Do:
Horní mez časového rozsahu.
2.6.2.2 Uživatelský filtr
Dialog Uživatelský filtr umožňuje vytvořit a/nebo vybrat existující uživatelský filtr a použít ho
pro seznam historických alarmů/událostí. Dialog lze zobrazit příkazem > Filtr > Uživatelský filtr
z panelu nástrojů seznamu historických alarmů/událostí. Horní část okna obsahuje panel
nástrojů pro editaci a vytvoření uživatelského filtru. Levá část okna obsahuje seznam položek,
které lze použít ve výrazu. Pravá část okna obsahuje logický výraz, který bude použit pro
filtraci alarmů/událostí.
Logický výraz filtru se skládá přidáváním položek ze seznamu příkazem Přidat položku a
zadáním hodnoty této proměnné příkazem Zadat hodnotu. Mezi vybranou proměnnou a
zadanou hodnotou se nastavuje vztah pomocí tlačítek (< Menší, > Větší a = Rovno).
Jestliže se výraz skládá z více logických výrazů, spojují se tyto výrazy pomocí logických spojek
a a nebo. Je vhodné každý logický výraz uzavřít do závorek.
Panel nástrojů
Filtr
Zobrazí nabídku pro práci s uživatelskými filtry, která obsahuje tyto příkazy:
Nový
Vytvoří nový uživatelský filtr.
Vybrat
Zobrazí dialog pro výběr uživatelského filtru ze seznamu existujících uživatelských
filtrů.
Uložit
Uloží aktuální uživatelský filtr do seznamu. V případě, že jde o nový filtr, má příkaz
stejnou funkci jako příkaz Uložit j ako.
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Uložit j ako
Zobrazí dialog pro uložení aktuálního uživatelského filtru do seznamu pod novým
jménem.
Panel nástrojů dále obsahuje tyto příkazy:
a
Do pole logického výrazu filtru vloží logickou spojku a (AND). Používá se pro spojení
více logických výrazů.
nebo
Do pole logického výrazu filtru vloží logickou spojku nebo (OR). Používá se pro spojení
více logických výrazů.
Levá závorka
Do pole logického výrazu filtru vloží levou závorku. V případě uživatelského filtru
složeného z více logických podmínek se doporučuje jednotlivé podmínky uzavírat do
závorek.
Přidat položku
Do pole logického výrazu filtru vloží položku označenou v seznamu v levé části okna.
Menší
Do pole logického výrazu filtru vloží znak j e menší.
Větší
Do pole logického výrazu filtru vloží znak j e větší.
Rovno
Do pole logického výrazu filtru vloží znak rovná se.
Zadat hodnotu
Zobrazí dialog pro zadání hodnoty, která bude vložena do pole logického výrazu filtru.
Prvek pro zadávání hodnoty odpovídá datovému typu položky vložené ze seznamu.
Hodnotu je možné vložit pouze za znak větší/ menší/ rovná se.
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Pravá závorka
Do pole logického výrazu filtru vloží pravou závorku. V případě uživatelského filtru
složeného z více logických podmínek se doporučuje jednotlivé podmínky uzavírat do
závorek.
Změnit hodnotu
Zobrazí okno pro změnu hodnoty položky, na které je umístěn kurzor v poli logického
výrazu filtru. Prvek pro zadávání hodnoty odpovídá datovému typu položky.
Smazat poslední
Smaže poslední prvek (položku, hodnotu atd.) v poli logického výrazu filtru.
Zpět
Vrátí zpět poslední operaci provedenou příkazem Smazat poslední.
Seznam položek
Datum vzniku
Datum vzniku alarmu/události.
Čas vzniku
Čas vzniku alarmu/události.
Text
Text alarmu/události. Do podmínky stačí zadat část textu, jehož výskyt má být
vyžadován.
Podmínka/ Stav
Podmínka vzniku alarmu/události (změna hodnoty, náběžná hrana, sestupná hrana
atd).
Priorita
Číselná hodnota priority alarmu/události.
Stanice
Název stanice, v níž je alarm/událost definován.

Reliance 4 – Runtime moduly

37

38

Seznamy alarmů/událostí

Proměnná
Název proměnné, na kterou je alarm/událost navázán.
Počítač
Název počítače, který alarm/událost uložil do databáze.
Uživatel
Jméno uživatele, který byl přihlášen v době přijetí alarmu/události.
Kvitovat
Informace, zda alarm/událost vyžaduje kvitaci.
Práva (kvitace)
Přístupová práva vyžadovaná pro kvitaci alarmu/události.
Kvitováno
Informace, zda alarm/událost byl kvitován.
Datum kvitace
Datum kvitace alarmu/události.
Čas kvitace
Čas kvitace alarmu/události.
Uživatel (kvitace)
Jméno uživatele, který alarm/událost kvitoval.
Datum zániku
Datum zániku alarmu/události (datum, kdy přestala platit podmínka pro jeho vznik).
Čas zániku
Čas zániku alarmu/události (čas, kdy přestala platit podmínka pro jeho vznik).
Datum přij etí
Datum přijetí alarmu/události runtime modulem. Alarm/událost může být přijat např.
od telemetrické stanice nebo od jiného runtime modulu.
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Čas přij etí
Čas přijetí alarmu/události runtime modulem (alarm/událost může být přijat např. od
telemetrické stanice nebo od jiného runtime modulu).
Typ
Typ alarmu/události (porucha, povel nebo systémové hlášení).
Aktivní
Informace, zda je alarm/událost aktivní (zda platí podmínka pro jeho vznik).
Datum a čas vzniku
Datum a čas vzniku alarmu/události.
Datum a čas zániku
Datum a čas zániku alarmu/události (datum a čas, kdy přestala platit podmínka pro
jeho vznik).
Datum a čas přij etí
Datum a čas přijetí alarmu/události. Alarm/událost může být přijat např. od
telemetrické stanice nebo od jiného runtime modulu.
Datum a čas kvitace
Datum a čas kvitace alarmu/události.
Datum a čas poznámky
Datum a čas poznámky k alarmu/události.
Hodnota proměnné
Hodnota proměnné, která byla příčinou vzniku alarmu/události.
Poznámka
Text poznámky k alarmu/události. Do podmínky stačí zadat část textu, jehož výskyt
má být vyžadován.
Příklad
Chceme zobrazit takové alarmy/události, které vznikly v intervalu od 06.04.2007,
6:00 (otevřený interval) do 25.04.2007, 18:00(včetně) a které již nejsou aktivní.
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Výraz se skládá ze tří logických podmínek. Každou podmínku uzavřeme do závorek.
Vybereme příkaz Levá závorka, v seznamu položek označíme položku Datum a čas vzniku
a vybereme příkaz Přidat položku, stiskneme tlačítko Větší a pomocí tlačítka Zadat
hodnotu zobrazíme dialog pro zadání data a času. Zadáme datum a čas 06.04.2007,
6:00, potvrdíme dialog a podmínku uzavřeme příkazem Pravá závorka. Tím jsme
nadefinovali první část výrazu (všechny alarmy/události, které vznikly po 06.04.2007,
6:00).
Vybereme příkaz pro vložení logické spojky a (AND) a podobným způsobem zapíšeme další
část výrazu. Vybereme příkaz Levá závorka, vložíme položku Datum a čas vzniku, vložíme
znaky Menší a Rovno. Zadáme datum a čas 25.04.2007, 18:00, potvrdíme dialog a
podmínku uzavřeme příkazem Pravá závorka. Tímto jsme nadefinovali druhou část výrazu
(všechny alarmy/události, které vznikly před 25.04.2007, 18:00 včetně).
Pomocí příkazu a (AND) vložíme logickou spojku mezi výrazy.
Vložíme levou závorku, vložíme položku Aktivní, vložíme znak Rovno a hodnotu Ne.
Podmínku ukončíme pravou závorkou.
Tímto je výraz sestaven. Před použitím filtru je vhodné ho uložit příkazem > Filtr > Uložit
nebo > Filtr > Uložit j ako. Po potvrzení dialogu Uživatelský filtr je filtr použit pro seznam
historických alarmů/událostí.
2.6.2.3 Export
Provádí export zobrazených alarmů/událostí nebo dat tabulkových sestav do formátovaného
textového souboru (vhodné pro další zpracování dat pomocí jiných programů).
Cílový soubor exportu
Umožňuje zvolit, zda při exportu vytvořit nový soubor (v případě existence souboru bude
soubor přepsán) nebo použít existuj ící soubor (exportovaná data se připojí na konec
vybraného souboru).
Oddělovač položek
Oddělovací znak (nebo posloupnost znaků) mezi jednotlivými položkami exportovaných
dat (Mezera, Tabulátor, Čárka, Středník nebo Jiný uživatelem nastavený znak).
Po potvrzení dialogu je dále potřeba zadat název a umístění exportovaného souboru.
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2.6.3 Tisková sestava alarmů/událostí
Příkaz Tisková sestava v seznamech alarmů/událostí zobrazí Editor sestavy alarmů/ událostí.
Jde o dialog pro nastavení parametrů tiskové sestavy alarmů/událostí. Okno je rozděleno do
dvou záložek. Záložka Prvky sestavy definuje, z jakých částí bude sestava složena a případně
parametry jednotlivých částí. Záložka Řádky sestavy definuje parametry tisku jednotlivých
řádků sestavy.
Záložka Prvky sestavy
Prvky sestavy
Záhlaví sestavy
Určuje, zda v horní části první stránky sestavy bude vloženo záhlaví.
Záhlaví stránky
Určuje, zda v horní části každé stránky sestavy bude vloženo záhlaví.
Záhlaví sloupců
Určuje, zda pod záhlavím každé stránky sestavy bude vloženo záhlaví sloupců
tabulky.
Zápatí stránek
Určuje, zda v dolní části každé stránky sestavy bude vloženo zápatí.
Vlastnosti
Výška
Výška vybrané části sestavy.
Text
Text, který se bude tisknout ve vybrané části sestavy.
Zarovnání
Umístění textu ve vybraném prvku sestavy. Umožňuje zarovnat text na střed nebo
k levému/pravému okraji stránky nebo sloupce.
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Font
Zobrazí standardní dialog pro výběr písma. Zvolené písmo bude použito pro tisk
vybrané části sestavy.
Záhlaví první stránky
Určuje, zda se má záhlaví stránky zobrazovat i na první stránce tiskové sestavy.
Čísla stránek
Určuje, zda zápatí stránek sestavy budou obsahovat čísla stránek.
Záložka Řádky sestavy
Výška
Výška řádků sestavy.
Font
Zobrazí standardní dialog pro výběr písma. Zvolené písmo bude použito pro tisk řádků
sestavy.
Mřížka
Určuje, zda budou vytisknuty čáry mřížky. Tisk Vodorovných a Svislých čar lze povolit
samostatně.

2.6.4 Seznam definovaných alarmů/událostí
Seznam definovaných alarmů/událostí lze zobrazit z menu příkazem > Soubor > Definované
alarmy/ události. Umožňuje zobrazit alarmy/události definované v projektu v rámci zvolené
stanice. V dolní části okna jsou zobrazeny podrobné informace o alarmu/události označeném
v seznamu. Vybrané alarmy/události je také možné dočasně zakázat/povolit.
V horní části okna je zobrazen panel nástrojů s těmito příkazy:
Zobrazit
Zobrazí menu s následujícími příkazy:
Seznam stanic
Zobrazí seznam připojených stanic.
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Seznam alarmů/ událostí
Zobrazí seznam alarmů/událostí definovaných v rámci vybrané stanice.
Povolené alarmy/ události
Volba, zda se mají zobrazit povolené alarmy/události vybrané stanice.
Zakázané alarmy/ události
Volba, zda se mají zobrazit zakázané alarmy/události vybrané stanice.
Nahoru
Zobrazí seznam připojených stanic, pokud je zobrazen seznam alarmů/událostí.
Seřadit
Seřadí definované alarmy/události podle typu, podmínky/stavu, proměnné, priority nebo
textu.
Zakázat
Zakáže generování vybraných alarmů/událostí. Tuto možnost je nutné aktivovat ve
vývojovém prostředí (v dialogu Možnosti proj ektu), kde lze také nastavit vyžadovaná
přístupová práva.
Povolit
Povolí generování vybraných alarmů/událostí. Tuto možnost je nutné aktivovat ve
vývojovém prostředí (v dialogu Možnosti proj ektu), kde lze také nastavit vyžadovaná
přístupová práva.
Zakázat online tisk alarmů/událostí
Zakáže/povolí online tisk pro všechny alarmy/události všech připojených stanic. Pro
změnu této volby jsou vyžadována stejná přístupová práva jako pro zakázání/povolení
generování alarmů/událostí.
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2.6.5 Alarmy/události v dolním panelu
Při návrhu může být zapnuta funkce zobrazování aktuálních alarmů/událostí v panelu ve
spodní části okna runtime modulu. Panel zobrazuje typ a text vybraného alarmu/události
(volitelně i název stanice). Pro výběr zobrazeného alarmu/události (tj. procházení aktuálními
alarmy/událostmi) slouží tlačítka se šipkami. Pokud je uživatel nepoužije, je vybraný alarm/
událost vždy ten, který vznikl jako poslední. Panel dále obsahuje tlačítka Kvitovat a Kvitovat
vše a tlačítko pro skrytí panelu. Panel je potom skryt, dokud se neobjeví nový alarm/událost
vyžadující kvitaci.

Reliance 4 – Alarmy/události v dolním panelu
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2.7 Grafy
Grafy (někdy také označované jako historické grafy nebo trendy) umožňují prohlížet historická
data, tj. data uložená v datových tabulkách (databázích). Nejčastěji se graf používá pro
zobrazení dat z jedné datové tabulky, ale v jednom grafu lze zobrazovat i data z libovolného
počtu různých datových tabulek. Vzhled grafu je možné přizpůsobit požadavkům pomocí
nastavení mnoha parametrů. Každý uživatel nadefinovaný v projektu může mít definováno
svoje vlastní nastavení grafu. Graf se zobrazuje v okně, které se nazývá prohlížeč grafů (dále
jen prohlížeč).

Reliance 4 – Prohlížeč grafů
Grafy je možné definovat pomocí Správce grafů (definované grafy). Seznam dostupných
definovaných grafů lze zobrazit příkazem > Soubor > Grafy z menu nebo kliknutím na tlačítko
Grafy v panelu nástrojů.
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Kromě definovaných grafů je k dispozici také graf proměnné, který je možné vyvolat příkazem
Zobrazit graf z lokálního menu komponenty displej vložené do vizualizačního okna za
předpokladu, že proměnná zobrazovaná v komponentě se ukládá do nějaké datové tabulky.
V případě, že je proměnná ukládána do více datových tabulek, je automaticky zvolena datová
tabulka s nejhustším vzorkováním. Případné změny v nastavení grafu jsou uloženy, ale ne pro
konkrétní proměnnou. Toto nastavení bude použito i při zobrazení grafu libovolné jiné
proměnné (kromě nastavení rozsahu svislé osy).
Popis ovládacích prvků grafu
Správce grafů

2.7.1 Prohlížeč grafů
Prohlížeč grafů je nástroj pro zobrazení historických dat ve formě grafu s dolní časovou osou.
Umožňuje plynulé procházení daty s různým krokem (1 stránka, půl stránky, plynulé tažení
myší apod.).
Prohlížeč je možné otevřít jako samostatné okno nebo okno vložené do hlavního okna runtime
modulu. Způsob otevření prohlížeče je určen volbou Vložit graf do hlavního okna v seznamu
dostupných grafů. Pokud je tato volba aktivní, prohlížeč se vloží do hlavního okna runtime
modulu tak, že je možné s ním pohybovat a měnit jeho velikost. Prohlížeč se v tomto případě
chová stejně jako vizualizační okno s titulkovým pruhem, u něhož lze měnit velikost a které je
vždy navrchu. Takto je možné současně zobrazit několik různých grafů. V případě, že volba
Vložit graf do hlavního okna není aktivní, se prohlížeč zobrazí v maximální velikosti a překryje
hlavní okno runtime modulu. S takto otevřeným prohlížečem nelze pohybovat ani měnit jeho
velikost, a proto je nutné pro ovládání jiných částí runtime modulu prohlížeč nejprve zavřít.
Horní část prohlížeče obsahuje panel nástrojů pro práci s grafem, pod kterým se zobrazuje
vlastní graf. V dolní části grafu se nachází časová osa. V levé části grafu může být zobrazena
jedna nebo více svislých os.
Panel nástrojů obsahuje tyto příkazy:
Posunout graf - jednoduché šipky
Posune zobrazení grafu vpřed nebo zpět o půl stránky, tzn. o polovinu rozsahu (časový
rozsah nebo počet hodnot).
Posunout graf - dvojité šipky
Posune zobrazení grafu vpřed nebo zpět o jednu stránku, tzn. o celý rozsah (časový
rozsah nebo počet hodnot).
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Pravítko
Umožňuje zobrazení/skrytí pravítka. Pokud je tato volba aktivní, pak je možné kliknutím
levého tlačítka myši v oblasti grafu zobrazit svislou čáru (pravítko) v nejbližším bodě, ve
kterém je k dispozici hodnota nějaké řady. Pravítko je možné posouvat na nejbližší
sousední hodnotu pomocí tlačítek se šipkami v panelu nástrojů nebo pomocí šipek
(doleva a doprava) na klávesnici (pouze tehdy, pokud prohlížeč grafů není vložen
v hlavním okně runtime modulu). U grafu, který zobrazuje data z různých datových
tabulek, do nichž jsou data ukládána s různou periodou, může nejbližší sousední
hodnota patřit jiné řadě.
3D
Zapne/vypne trojrozměrné zobrazení grafu. Nastavením procentuální hodnoty (číselně
nebo pomocí šipek) je možné měnit hloubku trojrozměrného zobrazení.
Legenda
Zobrazí/skryje legendu, která zobrazuje datum a čas (hodnot řad v místě určeném
polohou pravítka) a seznam řad. Pro každou řadu je zobrazen její alias, resp. název a
hodnota v místě určeném polohou pravítka. Hodnota může být přesná, přibližná nebo
neplatná.
O přesnou hodnotu se jedná tehdy, jestliže je v místě pravítka k dispozici skutečná
hodnota načtená z datové tabulky. Přibližná hodnota řady je hodnota vypočtená ze
dvou sousedních hodnot, pokud v rámci aktuálního rozsahu stránky grafu nějaké
sousední hodnoty existují. Přibližná hodnota je v legendě grafu označena hvězdičkou (*).
Tento případ nastává u grafu, který zobrazuje data z různých datových tabulek, do nichž
jsou data ukládána v různých časech. Neplatná hodnota se vyskytuje u řady, která nemá
v rámci aktuálního rozsahu stránky grafu žádné hodnoty, nebo hodnoty má, ale pravítko
se nachází vně těchto hodnot. Neplatná hodnota je v legendě grafu označena otazníkem
(?).
Auto-posun
Zapne/vypne auto-posun, tj. automatické posouvání zobrazení grafu na poslední uložená
data.
Zobrazit graf od zadaného data a času
Zobrazí dialog pro výběr data a času, od kterého se mají data v grafu zobrazit.
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Upravit vlastnosti grafu
Zobrazí dialog Vlastnosti grafu, který umožňuje upravit všechny vlastnosti, které mají vliv
na zobrazení a chování grafu. Změny se automaticky uloží při zavření prohlížeče pouze
tehdy, jestliže je přihlášen nějaký uživatel.
Nastavení
Vyvolá lokální menu pro práci s nastavením grafů, které obsahuje následující položky:
Načíst vývoj ové nastavení
Načte vývoj ové nastavení grafu, tj. nastavení definované ve Správci grafů. Načtení je
nutné provést tehdy, pokud bylo vývojové nastavení grafu změněno po uložení
uživatelského nastavení do uživatelského profilu (viz Ukládání a načítání nastavení
grafu níže).
Načíst uživatelské nastavení
Zobrazí dialog se seznamem všech uživatelů, kteří mají uloženo nastavení pro tento graf.
Kromě těchto uživatelů může být v seznamu také položka Default, která má význam
výchozího nastavení grafu (viz Ukládání a načítání nastavení grafu na konci této
kapitoly). Po výběru uživatele ze seznamu a potvrzení dialogu se načte nastavení grafu
uložené v uživatelském profilu vybraného uživatele.
Uložit uživatelské nastavení
Zobrazí dialog se seznamem všech uživatelů, kterým lze nastavení grafu uložit do jejich
uživatelského profilu. Kromě těchto uživatelů může být v seznamu také položka Default,
která má význam výchozího nastavení grafu (viz Ukládání a načítání nastavení grafu
níže). Vždy je povoleno, aby si přihlášený uživatel uložil nastavení do svého profilu.
Jestliže má uživatel povolenu editaci grafů (tj. práci se Správcem grafů), může uložit
výchozí nastavení do profilu Default. Pokud má uživatel oprávnění Správce uživatelů
nebo má Servisní oprávnění, může uložit nastavení všem uživatelům. Když není
přihlášen žádný uživatel, je možné uložit nastavení jako výchozí (pokud není zakázána
editace grafů pro počítač, na kterém je projekt spuštěn).
Tisknout graf
Zobrazí dialog pro nastavení tisku grafu a následný tisk grafu. Pokud má graf nastaveno
barevné pozadí a přitom je potřeba vytisknout graf s průhledným pozadím, pak je nutné
před tiskem aktivovat volbu Tisknout s průhledným pozadím v nastavení vlastností grafu
(viz tlačítko Upravit vlastnosti grafu).
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Zavřít
Zavře prohlížeč grafů. Pokud je přihlášen nějaký uživatel, nastavení grafu se automaticky
uloží do jeho uživatelského profilu.
2.7.1.1 Ukládání a načítání nastavení grafu
Veškerá nastavení grafu se při zavření prohlížeče automaticky ukládají do uživatelského
profilu momentálně přihlášeného uživatele; pokud není přihlášen žádný uživatel, nastavení se
neuloží. Nastavení grafu lze uložit také příkazem Uložit uživatelské nastavení z menu tlačítka
Nastavení.
Při zobrazení grafu se jako základní načítá jeho vývojové nastavení, tj. nastavení definované
ve Správci grafů. Pokud je přihlášen nějaký uživatel, jenž má uloženo nastavení pro
zobrazovaný graf ve svém uživatelském profilu (tj. pokud existuje soubor s tímto nastavením),
pak se toto nastavení načte. Jestliže soubor s uživatelským nastavením neexistuje, program
kontroluje, zda je pro tento graf definováno výchozí nastavení, tj. zda existuje soubor
s výchozím nastavením v adresáři <Projekt> \ Settings \ Profiles \
Default \ DbTrends \ Trends v adresáři projektu. Pokud existuje soubor s výchozím
nastavením, pak se toto nastavení načte. Jinak je graf zobrazen s vývojovým nastavením.
Nastavení grafu je také možné převzít od libovolného uživatele, který již má nastavení pro
tento graf uloženo (viz Načíst uživatelské nastavení z menu tlačítka Nastavení).
V případě, že měl určitý uživatel uloženo vlastní nastavení grafu a poté bylo změněno vývojové
nastavení grafu (např. barva pozadí), po dalším přihlášení uživatele se tato změna při
zobrazení grafu automaticky neprojeví. Pokud má být vývojové nastavení použito, je nutné
zvolit příkaz Načíst vývoj ové nastavení z menu tlačítka Nastavení.
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2.8 Tabulkové sestavy
Tabulkové sestavy umožňují prohlížet historická data, tj. data uložená v datových tabulkách
(databázích). Každý uživatel nadefinovaný v projektu může mít definováno svoje vlastní
nastavení tabulkové sestavy. Sestava se zobrazuje v okně, které se nazývá prohlížeč
tabulkových sestav (dále jen prohlížeč).
Tabulkové sestavy je možné definovat pomocí Správce tabulkových sestav. Seznam
dostupných sestav lze zobrazit příkazem > Soubor > Tabulkové sestavy z menu nebo
kliknutím na tlačítko Tabulkové sestavy v panelu nástrojů.

Reliance 4 – Prohlížeč tabulkových sestav
Prohlížeč tabulkových sestav
Správce tabulkových sestav
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2.8.1 Prohlížeč tabulkových sestav
Prohlížeč tabulkových sestav je nástroj pro zobrazení historických dat ve formě tabulky.
Prohlížeč je možné otevřít jako samostatné okno nebo okno vložené do hlavního okna runtime
modulu. Způsob otevření prohlížeče je určen volbou Vložit tabulkovou sestavu do hlavního
okna v seznamu dostupných sestav. Pokud je tato volba aktivní, prohlížeč se vloží do hlavního
okna runtime modulu tak, že je možné s ním pohybovat a měnit jeho velikost. Prohlížeč se
v tomto případě chová stejně jako vizualizační okno s titulkovým pruhem, u něhož lze měnit
velikost a které je vždy navrchu. Takto je možné současně zobrazit několik různých sestav.
V případě, že volba Vložit tabulkovou sestavu do hlavního okna není aktivní, se prohlížeč
zobrazí v maximální velikosti a překryje hlavní okno runtime modulu. S takto otevřeným
prohlížečem nelze pohybovat ani měnit jeho velikost, a proto je nutné pro ovládání jiných částí
runtime modulu prohlížeč nejprve zavřít.
Horní část prohlížeče obsahuje panel nástrojů pro práci se sestavou, pod kterým se zobrazuje
vlastní sestava.
Panel nástrojů obsahuje tyto příkazy:
Upravit sestavu
Zobrazí dialog, který umožňuje upravit např. nastavení sloupců sestavy (viditelnost, šířka,
souhrnné výpočty), zápatí sestavy a tisku. Změny se automaticky uloží při zavření
prohlížeče pouze tehdy, jestliže je přihlášen nějaký uživatel; viz kapitola Parametry
sestavy.
Filtrovat sestavu
Umožňuje definovat a použít filtr pro zobrazení dat. V sestavě se zobrazí pouze záznamy,
které splňují podmínky filtru; viz Filtr sestavy.
Zrušit filtr
Zruší použitý filtr. V sestavě se zobrazí všechny záznamy z datové tabulky.
Otevřít soubor
Umožňuje vybrat a otevřít databázový soubor z archivu. Data obsažená ve vybraném
souboru se zobrazí v tabulkové sestavě místo původně zobrazených dat.
Exportovat sestavu
Uloží data zobrazená v tabulkové sestavě do textového souboru; viz kapitola Export.

Reliance 4 – Runtime moduly

51

52

Tabulkové sestavy

Tisknout sestavu
Vytiskne zobrazenou tabulkovou sestavu.
Nastavení stránky
Zobrazí dialog, který umožňuje nastavit velikost, orientaci a okraje stránky pro tisk
tabulkové sestavy.
Ukázat náhled před tiskem
Zobrazí náhled tabulkové sestavy před tiskem. V náhledu lze procházet stránky sestavy
pomocí příkazů, které jsou k dispozici v panelu nástrojů v horní části náhledového okna.
V panelu nástrojů jsou také příkazy pro tisk a export sestavy do různých souborových
formátů (např. PDF, XLS, HTML, RRP).
Nastavení tabulkové sestavy
Vyvolá lokální menu pro práci s nastavením tabulkových sestav, které obsahuje
následující položky:
Načíst vývoj ové nastavení
Načte vývoj ové nastavení tabulkové sestavy, tj. nastavení definované ve Správci
tabulkových sestav. Načtení je nutné provést tehdy, pokud bylo vývojové nastavení
sestavy změněno po uložení uživatelského nastavení do uživatelského profilu (viz
Ukládání a načítání nastavení sestavy níže).
Načíst uživatelské nastavení
Zobrazí dialog se seznamem všech uživatelů, kteří mají uloženo nastavení pro tuto
tabulkovou sestavu. Kromě těchto uživatelů může být v seznamu také položka Default,
která má význam výchozího nastavení sestavy (viz Ukládání a načítání nastavení sestavy
níže). Po výběru uživatele ze seznamu a potvrzení dialogu se načte nastavení sestavy
uložené v uživatelském profilu vybraného uživatele.
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Uložit nastavení
Zobrazí dialog se seznamem všech uživatelů, kterým lze nastavení tabulkové sestavy
uložit do jejich uživatelského profilu. Kromě těchto uživatelů může být v seznamu také
položka Default, která má význam výchozího nastavení sestavy (viz Ukládání a načítání
nastavení sestavy). Vždy je povoleno, aby si přihlášený uživatel uložil nastavení do svého
profilu. Jestliže má uživatel povolenu editaci tabulkových sestav (tj. práci se Správcem
tabulkových sestav), může uložit výchozí nastavení do profilu Default. Pokud má uživatel
oprávnění Správce uživatelů nebo má Servisní oprávnění, může uložit nastavení všem
uživatelům. Když není přihlášen žádný uživatel, je možné uložit nastavení jako výchozí
(pokud není zakázána editace tabulkových sestav pro počítač, na kterém je projekt
spuštěn).
Výsledky souhrnných výpočtů
Zobrazí okno s výsledky souhrnných výpočtů (minimum, maximum, suma nebo
aritmetický průměr). Souhrnné výpočty lze zapnout/vypnout pro jednotlivé sloupce
(položky) sestavy v dialogu Parametry sestavy. V případě, že nejsou zapnuty souhrnné
výpočty pro žádný sloupec sestavy, je příkaz nepřístupný.
Zavřít
Zavře prohlížeč tabulkových sestav. Pokud je přihlášen nějaký uživatel, nastavení sestavy
se automaticky uloží do jeho uživatelského profilu.
2.8.1.1 Parametry sestavy
Sloupce
V levé části dialogového okna je možné vybrat sloupec (položku) sestavy a v pravé části
zkontrolovat/upravit jeho vlastnosti.
Viditelný
Určuje, zda má být sloupec v tabulkové sestavě zobrazen. Umožňuje sloupec dočasně
skrýt. Ve výchozím stavu je tato volba aktivní.
Šířka
Definuje šířku sloupce v pixelech.
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Souhrnné výpočty
Souhrnné výpočty pro sloupec sestavy (Minimum, Maximum, Suma, Aritmetický průměr).
Souhrnné výpočty se zobrazí odděleně na konci tabulkové sestavy v příslušném sloupci.
Zápatí sestavy
Lze zadat text, který bude zobrazen v zápatí tabulkové sestavy.
Font
Zobrazí standardní dialog pro výběr písma. Zvolené písmo bude použito pro text
zobrazený v zápatí tabulkové sestavy.
Tisk
Volby pro tisk tabulkové sestavy.
Tisknout s bílým pozadím
Jestliže je tento parametr aktivní, všechny sloupce a části sestavy (Záhlaví sestavy,
Záhlaví stránek, Záhlaví sloupců, Zápatí sestavy) se budou tisknout s průhledným
pozadím bez ohledu na barevné nastavení pozadí těchto částí.
2.8.1.2 Filtr sestavy
Filtr sestavy lze zadat a aktivovat příkazem Filtrovat sestavu v panelu nástrojů prohlížeče
tabulkových sestav. Příkaz vyvolá dialog pro výběr sloupců (položek) sestavy, na které se bude
filtr vztahovat. Po potvrzení tohoto dialogu se zobrazí dialog Nastavení filtru, který slouží
k nastavení podmínek pro jednotlivé sloupce a vzájemného vztahu těchto podmínek.
Vztah mezi podmínkami filtru pro j ednotlivé sloupce
Při aktivní volbě Současné splnění všech podmínek se provede logický součin podmínek
filtru pro jednotlivé sloupce, tzn. že pro zobrazení záznamu musí být splněny všechny
nadefinované podmínky. Při aktivní volbě Splnění aspoň j edné podmínky se provede
logický součet, tzn. že pro zobrazení záznamu musí být splněna nejméně jedna
z nadefinovaných podmínek.
Název sloupce
Název sloupce (položky) sestavy, pro který bude definována podmínka filtru.
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Meze rozsahu
Dolní a Horní mez pro filtraci.
Poloha hodnot
Poloha hodnot, které mají podmínce filtru vyhovovat (Uvnitř rozsahu, Vně rozsahu).
Včetně mezí rozsahu
Určuje, zda mají meze rozsahu vyhovovat podmínce filtru.
2.8.1.3 Ukládání a načítání nastavení sestavy
Veškerá nastavení tabulkové sestavy se při zavření prohlížeče automaticky ukládají do
uživatelského profilu momentálně přihlášeného uživatele; pokud není přihlášen žádný
uživatel, nastavení se neuloží. Nastavení sestavy lze uložit také příkazemUložit uživatelské
nastavení z menu tlačítka Nastavení.
Při zobrazení prohlížeče se jako základní načte její vývojové nastavení, tj. nastavení
definované ve Správci tabulkových sestav. Pokud není přihlášen žádný uživatel, je načteno
výchozí nastavení, které je uloženo v adresáři <Projekt> \ Settings \ Profiles
\ Default \ DbReports \ Reports adresáře projektu. Pokud je nějaký uživatel
přihlášen, je načteno nastavení uložené v jeho uživatelském profilu. Pokud nastavení pro
zobrazovanou sestavu v jeho profilu neexistuje, je načteno výchozí nastavení (z profilu
Default). Při zavření prohlížeče je nastavení vždy uloženo do profilu přihlášeného uživatele.
Následně provedené změny vývoj ového nastavení se již tedy nepromítnou do uživatelského
nastavení.
Nastavení sestavy je také možné převzít od libovolného uživatele, který již má nastavení pro
tuto sestavu uloženo (viz Načíst uživatelské nastavení z menu tlačítka Nastavení).
V případě, že měl určitý uživatel uloženo vlastní nastavení sestavy a poté bylo změněno
vývojové nastavení sestavy (např. šířka sloupců), po dalším přihlášení uživatele se tato změna
při zobrazení sestavy automaticky neprojeví. Pokud má být vývojové nastavení použito, je
nutné zvolit příkaz Načíst vývoj ové nastavení z menu tlačítka Nastavení.
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2.9 Uživatelské sestavy
Uživatelské sestavy umožňují zobrazovat aktuální i historická data doplněná o text a grafické
prvky (obrázky atd.). Celkový vzhled je definován pomocí předem připravené šablony. Šablona
uživatelské sestavy je dokument (soubor) ve formátu *.txt, *.htm, *.html nebo *.
rrt, který může obsahovat text, grafické prvky a speciální značky v místech, kde mají být
zobrazeny hodnoty proměnných z vizualizace. Když je na základě šablony generován náhled
sestavy (za běhu projektu), jsou na místa značek doplněny aktuální hodnoty proměnných.
Vzhled dokumentu je možné měnit (i za běhu projektu) na základě požadavků uživatele buď
přímou editací souborů (*.txt, *.htm nebo *.html), nebo pomocí programu
R_FRDesigner (*.rrt), který je k dispozici ve složce Utils.
Seznam dostupných sestav lze zobrazit příkazem > Soubor > Uživatelské sestavy z menu
nebo kliknutím na tlačítko Uživatelské sestavy v panelu nástrojů.
Zobrazenou sestavu je možné vytisknout na tiskárně připojené k počítači a/nebo uložit na
disk v různých formátech.

Reliance 4 - Náhled uživatelské sestavy
Pokud je sestava založena na šabloně ve formátu HTML nebo TXT, je možné náhled uložit jako
úplnou html stránku (stránka obsahuje navíc některé html tagy), jako html stránku, jako
webový archiv (*.mht, který je možno otevřít pomocí MS Internet Explorer) nebo jako prostý
text.
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Pokud byla šablona sestavy připravena ve formátu FastReport, je možné náhled uložit do
souboru s příponou *.rrp (lze později zobrazit a tisknout pomocí programu R_FRViewer.
exe, který je dodáván ve složce Utils). Druhou možností je exportovat náhled do formátu
PDF nebo HTML. Náhled sestavy lze také odeslat e-mailem ve formátu PDF nebo HTML.
Přednostně je doporučeno používat formát PDF. Příslušné příkazy jsou k dispozici v panelu
nástrojů v horní části náhledového okna.
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2.10 Receptury
Receptura je skupina proměnných v připojené stanici, jejichž hodnoty lze uložit na disk a
později takto uložené hodnoty z disku znovu načíst a přenést do připojené stanice. Receptury
(skupiny proměnných) jsou nadefinovány ve vývojovém prostředí. V runtime modulu je možné
ukládat a načítat pouze data těchto receptur.
Okno pro práci s recepturami se zobrazí z menu příkazem > Soubor > Receptury. Levá část
okna slouží pro výběr složek receptur, které byly nadefinovány ve vývojovém prostředí.
V prostřední části jsou zobrazeny receptury ve vybrané složce z levé části okna. V pravé části
okna je seznam uložených datových souborů pro danou recepturu. Ve vývojovém prostředí lze
ve Správci receptur nastavit přístupová oprávnění pro použití, uložení nebo smazání receptury.

Reliance 4 – Receptury
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Podle nastavených oprávnění lze v okně s ovládáním receptur použít tyto funkce:
Přenést do stanice
Přenese (zapíše) data označené receptury (hodnoty proměnných) z datového souboru do
připojené stanice.
Uložit
Uloží data označené receptury (hodnoty proměnných) do datového souboru. Hodnoty lze
uložit pod novým názvem nebo přepsat již existující soubor. Datové soubory receptur jsou
uloženy ve složce projektu <Projekt> \ Settings \ Recipes \ a mají
příponu rdt.
Přejmenovat
Umožňuje změnit název datového souboru označené receptury.
Smazat
Umožňuje smazat datový soubor označené receptury.
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2.11 Přehrávač záznamů postmortu
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.

Reliance 4 – Postmort
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.
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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). Délku zaznamenávané historie lze definovat ve vizualizačním
projektu. Je omezena pouze kapacitou pevného disku.
Přehrávač záznamů lze zobrazit z menu příkazem > Soubor > Přehrávač záznamů postmortu.
V přehrávači jsou k dispozici následující příkazy a parametry:
Spustit přehrávání
Spustí přehrávání záznamů od vybrané časové značky určené parametrem Počátek
přehrávání.
Pozastavit přehrávání
Pozastaví přehrávání záznamů. Následně je možné znovu spustit přehrávání nebo
záznamy krokovat.
Zastavit přehrávání
Zastaví přehrávání záznamů. Časová značka určená parametrem Počátek přehrávání
zůstává nezměněna.
Krokovat záznamy
Načte data dalšího záznamu a zobrazí je ve vizualizaci.
Zavřít
Zavře přehrávač a obnoví původní data stanic.
Počátek přehrávání
Časová značka, od které bude spuštěno přehrávání. Časovou značku je možné vybrat
z rozbalovací nabídky, která obsahuje seznam všech časových značek, od kterých je
možné začít přehrávat záznamy. Pro tyto časové značky jsou k dispozici kompletní data
stanic.
Rychlost přehrávání
Rychlost přehrávání záznamů. Je možné zvolit Normální rychlost, tzn. skutečnou rychlost,
jakou změny v procesu probíhaly, nebo rychlost násobně vyšší (až 50x).
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Stav
Stav, ve kterém se přehrávač nachází. Nabývá hodnot Připraven k přehrávání, Probíhá
přehrávání a Přehrávání pozastaveno.
Datum záznamu
Datum posledního načteného záznamu (datum, kdy byla zaznamenána zobrazená data).
Čas záznamu
Čas posledního načteného záznamu s přesností na milisekundy (čas, kdy byla
zaznamenána zobrazená data).
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2.12 Správci
Správci slouží k prohlížení, vytváření a úpravě objektů, které jsou součástí vizualizačního
projektu. Všichni Správci používaní v runtime modulech mají podobné rozložení ovládacích
prvků:
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).
V runtime modulech je umožněno upravovat/prohlížet objekty pomocí následujících Správců:
Správce grafů
Správce tabulkových sestav
Správce uživatelů
Správce projektu
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2.12.1 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.

2.12.2 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.
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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
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.
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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.
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2.12.2.1 Nahrazení vazeb na proměnné
Nahrazovat vazby při duplikaci objektu
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.
2.12.2.2 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.
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2.12.3 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

2.12.3.1 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.
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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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2.12.3.2 Parametry řady
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).

Reliance 4 – Runtime moduly

71

72

Správci

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.
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2.12.3.3 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.
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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2.12.4 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

2.12.4.1 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.
2.12.4.2 Akce sestavy
Seznam akcí
Definuje seznam akcí, které je možné provést z prohlížeče tabulkových sestav.
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2.12.4.3 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.
2.12.4.4 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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2.12.4.5 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.
2.12.4.6 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.
2.12.4.7 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.
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Zarovnání
Zarovnání titulku k okrajům nebo na střed sloupce.
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2.12.5 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

2.12.5.1 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.
2.12.5.2 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 již vybranou záložkou Přístupová práva, kde je
možné editovat název oprávnění. Položka je aktivní jen ve vývojovém prostředí Reliance
Design.
2.12.5.3 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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2.12.5.4 Alarmy/události
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.

2.12.6 Správce projektu
Správce projektu je nástroj, který umožňuje souhrnně zobrazit informace o objektech
(stanice, proměnné, alarmy/události, datové tabulky, grafy atd.) definovaných ve
vizualizačním projektu. Zobrazeny jsou pouze objekty, které jsou dostupné pro počítač, na
kterém je projekt spuštěn. U některých typů objektů jsou k dispozici i diagnostické informace
(např. hodnoty a kvalita proměnných, výpis paketů komunikačního kanálu).
Správce proj ektu sestává z panelu nástroj ů, ze stromu obj ektů v levé části a z panelu se
záložkami v pravé části.
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Panel nástrojů
Kromě příkazů Zobrazit, Seřadit, O úroveň výš a Naj ít obj ekt, které jsou popsány
v kapitole Společné příkazy panelu nástrojů, obsahuje příkazy Vypnout diagnostiku a
Zapnout diagnostiku, které umožňují zapnout a vypnout aktualizaci diagnostických
informací.
Strom objektů
Obsahuje seznam objektů zobrazený formou stromu tak, aby byla patrná podřízenost
jednotlivých objektů. Ve stromu jsou přehledně uspořádány objekty, tak jak byly při
návrhu definovány v rámci jednotlivých správců. V kořenové složce jsou obsaženy složky
Datové struktury, Stanice, Receptury, Datové tabulky, Grafy, Plovoucí grafy, Tabulkové
sestavy, Uživatelské sestavy Obrázky, Akce, Uživatelé a Dispečinky. Mezi nejzajímavější
patří objekty obsažené ve složce Stanice (stanice, proměnné, alarmy/události) a
Dispečinky (počítače, připojené stanice a komunikační kanály).
Seznam podřízených objektů
Obsahuje seznam objektů podřízených objektu označenému ve stromu. Zobrazené
objekty se nacházejí na jedné úrovni hierarchie (stromové struktury).
Parametry objektu
Parametry objektu označeného ve stromu, resp. v seznamu podřízených objektů.
Parametry jsou v runtime režimu pouze pro čtení (tzn. nelze měnit). Jejich význam je
popsán (v rámci popisu příslušného správce) v dokumentaci k modulu Reliance Design.
Mezi parametry, které má každý objekt, patří Název, Alias, Komentář a Popis.
Oproti správcům v modulu Reliance Design je ve Správci proj ektu navíc záložka
Diagnostika.
Pro objekty typu Proměnná jsou na záložce Diagnostika zobrazeny tyto informace:
Hodnota (hodnota proměnné), Kvalita (udává, zda je hodnota platná) a Časová značka
(udává čas, kdy byla hodnota aktualizována).
Pro objekty typu Komunikační kanál je na záložce Diagnostika zobrazen výpis
komunikačních paketů, který obsahuje např. tyto informace: stanice, typ paketu, délka
paketu, čas odeslání/ přij etí.
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2.13 Nastavení jazyku
Za běhu vizualizace je možné nastavit jazyk programu a jazyk projektu. Výběr jazyka se
provádí pomocí příkazů Vybrat j azyk programu a Vybrat j azyk proj ektu v hlavní nabídce.
Jazyk programu
Jazyk, ve kterém se zobrazují texty standardního uživatelského rozhraní runtime modulu
(menu, panely nástrojů, správci apod). Výčet nabízených jazyků je pevně dán. K dispozici
je čeština, angličtina, polština, ruština a němčina.
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Jazyk projektu
Jazyk, ve kterém se zobrazují texty vizualizačního projektu (popisky komponent ve
vizualizačních oknech, texty alarmů/událostí, texty v uživatelských sestavách apod). Výčet
nabízených jazyků závisí na vizualizačním projektu.
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2.14 Virtuální klávesnice
Virtuální klávesnice je dialogové okno, které obsahuje tlačítka kláves v podobném rozložení
jako běžná klávesnice. Slouží pro aplikace, kdy je runtime modul provozován na počítači bez
fyzické klávesnice (např. na panelu s dotykovým displejem).
Je-li virtuální klávesnice ve vizualizačním projektu povolena, je možné ji aktivovat z panelu
nástrojů nebo z menu příkazem Soubor > Virtuální klávesnice. V těchto případech je
zobrazena plná klávesnice (rozložení je obdobné jako u běžné 104 klávesnice počítače, včetně
funkčních kláves).
Dialogová okna která umožňují uživateli editaci hodnot obsahují v levé spodní části příkaz pro
aktivaci virtuální klávesnice. Následně zobrazená klávesnice odpovídá typu dat která jsou
zadávána (např. v případě zadávání číselných dat je zobrazena pouze numerické klávesnice).
Ve vizualizačním projektu může být nastaveno automatické zobrazení virtuální klávesnice
vždy když je vyžadováno zadání vstupních dat uživatelem (např. při přihlášení uživatele).
Poloha klávesnice může být v závislosti na nastavení projektu určena automaticky (je
zobrazena pod dialogovým oknem) nebo může být zobrazena v zapamatované poloze.
Rozložení klávesnice odpovídá aktuální klávesnici ve Windows. Při přepnutí klávesnice ve
Windows (např. v panelu úloh nebo pomocí tlačítka Language) se rozložení virtuální
klávesnice přizpůsobí.

Reliance 4 – Virtuální klávesnice
Chování některých kláves na virtuální klávesnice se liší od jejich chování na fyzické klávesnici:
Shift
Aktivuje režim psaní velkých písmen. Režim se (na rozdíl od klávesy CapsLock) deaktivuje
automaticky po stisku další klávesy. Od fyzické klávesnice se tedy liší v tom, že tato
klávesa nemusí být stisknutá během psaní.
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NumLock
Aktivuje numerickou klávesnici. Numerická klávesnice je zobrazena v pravé části okna.
Close
Zavře okno virtuální klávesnice.
Language
Umožňuje vybrat jazyk klávesnice.
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2.15 Systémové informace
Dialogové okno Systémové informace poskytuje informace o runtime modulu a vizualizačním
projektu. Okno sestává z následujících záložek:
Systém
Proj ekt
Název a umístění hlavního souboru projektu (souboru s příponou .rp4).
Zaháj en
Datum a čas spuštění projektu.
Počítač
Název počítače v projektu, na kterém je projekt spuštěn.
Startovací protokol
Panel obsahuje seznam zpráv informujících o průběhu načítání a spouštění projektu.
Informace upozorňující na možný problém mají žluté pozadí, informace o chybách mají
červené pozadí.
Datové tabulky
Červená signálka indikuje aktivitu datových tabulek (zápis dat).
Proměnné
Červená signálka indikuje aktualizaci proměnných.
Komunikace se stanicemi
Červená signálka indikuje předávání dat mezi runtime modulem a komunikačními drivery
stanic.
Skripty
Červená signálka indikuje vykonávání skriptů.
Stanice
Seznam všech stanic připojených k počítači.
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Datové tabulky
Seznam všech datových tabulek připojených k počítači.
Proměnné
Seznam proměnných všech stanic připojených k počítači. Zobrazen je vždy úplný název
proměnné (včetně názvu stanice).
DDE sdílení
Seznam všech proměnných v projektu sdílených pomocí DDE. Příkazem Kopírovat
propoj ení (Ctrl+C) v lokálním menu seznamu se do schránky zkopíruje název sdílení.
Název sdílení je možné použít v jiném programu (např. MS Excel) pro zobrazení hodnoty.
Síťová propojení
Seznam definovaných síťových spojení s ostatními runtime moduly. V seznamu jsou
následující sloupce.
Vzdálený počítač
Název počítače v rámci projektu, se kterým se navazuje spojení.
Typ spoj ení
Informace o tom, zda runtime modul figuruje v rámci spojení jako server nebo jako klient.
Datové servery (Reliance Server a Reliance Control Server) mohou fungovat jako server
i jako klient.
Stav spoj ení
Informace o stavu spojení mezi runtime moduly.
Poslední požadavek
Název (typ) poslední odeslané zprávy.
Odesláno
Počet odeslaných zpráv od navázání spojení.
Přij ato OK
Počet doručených zpráv.
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Přij ato s chybou
Počet doručených zpráv, které byly poškozené.
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3 Přílohy
Spuštění projektu
Komunikační drivery

Reliance 4 – Runtime moduly

96

Spuštění projektu

3.1 Spuštění projektu
Vizualizační projekt je možné spustit buď z vývojového prostředí, nebo pomocí zástupce, který
přímo odkazuje na runtime modul a předává potřebné parametry. Další možností je spustit
projekt v modulu Reliance Server jako službu Windows. To je popsáno v samostatném
dokumentu Datové servery.
Spuštění projektu z vývojového prostředí
Projekt otevřený ve vývojovém prostředí systému Reliance je možné spustit příkazem
> Proj ekt > Spustit (F9). Před prvním spuštěním projektu tímto příkazem je vhodné
zkontrolovat, případně upravit příslušné parametry v dialogu Možnosti proj ektu příkazem
> Proj ekt > Možnosti > Runtime modul.
Parametr Typ runtime modulu určuje modul (program), ve kterém bude projekt spuštěn
(Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server).
Parametr Název počítače určuje počítač definovaný v projektu, jehož vlastnosti
(definované ve Správci struktury proj ektu) budou použity pro runtime modul spuštěný
z vývojového prostředí (např. jazyk programu a projektu, zda bude zobrazen titulkový pruh,
panel nástrojů, hlavní menu) a jehož připojené objekty (stanice, proměnné, alarmy/
události, datové tabulky, grafy, tabulkové a uživatelské sestavy atd.) budou ve spuštěném
projektu dostupné.
Vytvoření zástupce projektu ve vývojovém prostředí
Zástupce pro otevření/spuštění projektu je možné vytvořit příkazem > Proj ekt > Vytvořit
zástupce. Příkaz zobrazí dialog Vytvořit zástupce proj ektu, kde je možné zadat parametry
potřebné pro vytvoření zástupce.
Parametr Modul určuje program, ve kterém bude projekt otevřen (Reliance Design) nebo
spuštěn (Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server).
Parametr Počítač, na kterém má být projekt spuštěn určuje počítač definovaný
v projektu, jehož vlastnosti (definované ve Správci struktury proj ektu) budou použity pro
runtime modul spuštěný pomocí vytvořeného zástupce (např. jazyk programu a projektu,
zda bude zobrazen titulkový pruh, panel nástrojů, hlavní menu) a jehož připojené objekty
(stanice, proměnné, alarmy/události, datové tabulky, grafy, tabulkové a uživatelské sestavy
atd.) budou ve spuštěném projektu dostupné.
Hodnota parametru Název zástupce je přednastavena na "Název projektu (Název
počítače)" a ve většině případů není nutné ji měnit.
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Hodnota parametru Umístění zástupce je přednastavena tak, že udává cestu na plochu
aktuálně přihlášeného uživatele operačního systému. Ve většině případů není nutné ji
měnit.
Do parametru Komentář je možné vložit libovolný text, který se zobrazí ve vlastnostech
vytvořeného zástupce.
Po zadání uvedených parametrů a stisknutí tlačítka Vytvořit se na definované cestě
(standardně na ploše Windows) vytvoří zástupce pro otevření/spuštění projektu ve
vybraném modulu Reliance. Dialog Vytvořit zástupce proj ektu zůstává otevřený a je tak
možné vytvářet další zástupce.
Poklepáním na vytvořeného zástupce dojde ke spuštění projektu s definovanými
parametry v daném modulu Reliance.
Ruční vytvoření zástupce projektu
Zástupce projektu lze vytvořit i ručně. Nejprve je nutné vytvořit zástupce příslušného
programu (spustitelného souboru):
Reliance Design (R_Design.exe)
Reliance View (R_View.exe)
Reliance Control (R_Ctl.exe)
Reliance Control Server (R_CtlSrv.exe)
Uvedené programy jsou umístěny ve složce, kde je nainstalován systém Reliance 4,
obvykle ve složce "C:\Program Files\GEOVAP\Reliance4\".
Dále je nutné upravit vlastnosti nově vytvořeného zástupce. Po kliknutí na zástupce
pravým tlačítkem myši se zobrazí menu, kde je nutné zvolit položku Vlastnosti. Na záložce
Zástupce je v řádku Cíl uvedena cesta na zvolený program. Za tuto cestu je nutné doplnit
ještě další 2 parametry: "hlavní soubor projektu včetně cesty" "název počítače v projektu".
Všechny 3 parametry v řádku Cíl musejí být uzavřeny do uvozovek.
Např.:
"C:\Program Files\GEOVAP\Reliance4\R_View.exe" "C:\Reliance4
\Projects\Demo\Demo.rp4" "PC1"
"C:\Program Files\GEOVAP\Reliance4\R_Ctl.exe" "D:\Reliance4
\Projects\Kotelna\Kotelna.rp4" "PC_Kotelna"
Pokud je vyžadováno, aby byl projekt spuštěn automaticky po startu operačního systému
(resp. po přihlášení uživatele), je nutné zástupce projektu zkopírovat do složky > Start
> Programy > Po spuštění příslušného uživatele nebo všech uživatelů (All Users).
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3.2 Komunikační drivery
Komunikační driver je modul zajišťující přenos dat z podřízených stanic do vizualizace a
přenos povelů z vizualizace do připojených stanic. Používaný komunikační driver se liší podle
typu stanic, se kterými zajišťuje spojení. Komunikační drivery Reliance 4 jsou DLL knihovny
umístěné v adresáři <Reliance4>\Drivers. Spouští se v rámci programu Reliance
Driver Server (R_DrvSrv.exe). Ten může běžet jako běžná aplikace (obvykle je spuštěn runtime
modulem při startu vizualizace) nebo jako služba Windows (při použití s modulem Reliance
Server).
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3.3 Nápověda a dokumentace
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 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.

Reliance 4 – Runtime moduly

