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Reliance 4 – Webový klient

1  Úvod

Webový klient  (Reliance Web Client)  a klient pro použití na chytrých telefonech a tabletech
(Reliance  Smart  Client)  patří  mezi  tzv.  tenké  klienty  SCADA/HMI systému  Reliance.  Oba
tencí  klienti  jsou  určeni  pro  vzdálené  uživatele,  využívají  stejných  datových  serverů  a  mají
podobné vlastnosti a možnosti. Liší se především v účelu použití. Tento dokument  se věnuje
popisu webového klienta.

Co je to Reliance Web Client?

Spuštění webového klienta
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1.1  Co je to Reliance Web Client?

Webový  klient systému Reliance  (Reliance Web Client)  je software pro spuštění vizualizace
u vzdálených  uživatelů  prostřednictvím  sítě  Internet.  Umožňuje  zobrazení  vizualizačních
obrazovek s aktuálními daty, ovládání vizualizovaného technologického procesu, zobrazení a
kvitaci (potvrzení)  aktuálních i historických alarmů/událostí  a  zobrazení  historických  dat  ve
formě grafů a výstupních sestav. Jako zdroj  dat  využívá datových serverů systému Reliance
(Reliance Server a Reliance Control Server). Komunikace mezi webovým klientem a datovým
serverem je založena na webových službách a protokolu SOAP. Komunikační zprávy protokolu
SOAP jsou šifrované a komprimované.

Webový klient je založený  na platformě Java  od  společnosti Sun Microsystems. Pro grafické
uživatelské  rozhraní  využívá  knihovnu  JFC/SWING  od  téže  společnosti.  Platforma  Java  je
dostupná na různých operačních systémech a díky tomu může být webový klient  provozován
na OS Microsoft Windows, Linux, Unix, Mac OS X  a dalších. Webový  klient je nezávislý nejen
na  operačním  systému,  ale  i  webovém  prohlížeči.  Spustit  jej  lze  z webového  prohlížeče
Microsoft  Internet  Explorer,  Mozilla  Firefox,  Opera,  Konqueror,  Safari,  Google  Chrome  a
dalších.
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1.2  Spuštění webového klienta

Nejběžněji  lze  webového  klienta  spustit  kliknutím na  příslušný  odkaz  na  webové  stránce
datového  serveru.  Datové  servery  systému  Reliance  (Reliance  Server  a  Reliance  Control
Server)  obsahují  zabudovaný  webový  server,  pomocí  kterého  poskytují  webové  stránky.
Podrobnou nápovědu k webovým stránkám je možné najít v dokumentaci Datové servery.

Datový server – hlavní stránka
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Pozn.:  Stránka  pro  spuštění  webového  klienta  bude  na  serveru  k dispozici  po  provedení
exportu  vizualizačního  projektu  pro  vzdálené  uživatele.  Export  lze  provést  ve  vývojovém
prostředí  Reliance  Design  (Enterprise)  pomocí  příkazu  Proj ekt  > Exportovat  pro  vzdálené
uživatele.  Nápovědu  k Průvodci  exportem  proj ektu  pro  vzdálené  uživatele  naleznete
v dokumentaci k vývojovému prostředí Reliance Design.

Po kliknutí na odkaz Web  Client  v sekci  Tencí  klienti  na  hlavní  webové  stránce  se  zobrazí
stránka se seznamem dostupných konfigurací webového klienta.

Seznam konfigurací

Každá  z konfigurací  odpovídá  počítači  definovanému  ve  vizualizačním  projektu.  Webového
klienta lze spustit jako Java Applet, jako aplikaci pomocí Java Web Start (doporučený způsob)
nebo jako běžnou Java aplikaci.

Java applet

Java Web Start

Java aplikace

V některých případech může být  uživatel požádán o zadání přístupového kódu nebo vyzván
k volbě  způsobu  řešení  situace  kdy  aktuální  rozlišení  obrazovky  neodpovídá  rozlišení
vizualizace.

Zadání přístupového kódu

Přizpůsobení grafickému rozlišení obrazovky
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1.2.1  Spuštění jako Java applet

Java applet je softwarový prvek (program) běžící v kontextu webového prohlížeče – je vložen
do  webové  stránky  a  spuštěn  po  jejím  načtení.  Funkčnost  Java  appletů  ve  webových
prohlížečích zajišťuje tzv. Java  Plugin,  který  je součástí  JRE (Java  Runtime  Environment)  –
běhového prostředí pro programy určené pro platformu Java.

Po kliknutí na odkaz Applet v seznamu dostupných konfigurací klienta je aktivována webová
stránka, která obsahuje Java applet  pro detekci přítomnosti JRE 6.0. V případě,  že  JRE 6.0
není  nainstalováno,  je  uživatel  vyzván  k potvrzení  automatického  stažení  a  instalace  JRE.
Pokud automatické stažení instalace není možné, zobrazí se webová stránka s informacemi a
odkazy, kde je možné JRE 6.0 získat manuálně. Pokud je JRE 6.0 nainstalováno a detekováno,
dojde k přesměrování na webovou stránku s Java appletem webového  klienta.  Po  potvrzení
certifikátu uživatelem se Java applet webového klienta stáhne a následně spustí. Po spuštění
webový  klient  stáhne  vizualizační  projekt  ve  tvaru  určeném  pro  tenké  klienty  a  spustí
vizualizaci. Soubory  Java  appletu  webového  klienta  i soubory  vizualizačního  projektu  se  ze
serveru stahují pouze jednou (pokud se na serveru nevyskytuje nová verze) a jsou kešovány
na  počítači  klienta.  Kešování  programových  souborů  zajišťuje  Java  Plugin  (JRE),  kešování
souborů  vizualizačního  projektu  zajišťuje  webový  klient.  Nevýhodou  Java  appletů  je
skutečnost, že ke svému běhu vyžadují webový prohlížeč.

1.2.2  Spuštění jako aplikace pomocí Java Web Start

Java Web Start  (JWS)  je systém, který  je součástí  JRE a který  umožňuje spouštět  programy
určené pro platformu Java přímo z Internetu. Na rozdíl od Java appletů nejsou tyto programy
spouštěny v kontextu webového prohlížeče. Spuštění programu pomocí JWS je možné provést
např. kliknutím na soubor (odkaz) s příponou .jnlp (Java Network Launching Protocol). Jde
o soubor ve formátu XML, který obsahuje základní informace o programu – jeho název, verzi,
umístění programových souborů a pravidla pro jeho spuštění.
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Po kliknutí na odkaz  Java  Web  Start  dojde  ke  stažení  souboru  s  příponou  .jnlp  a  jeho
následnému  zpracování  systémem  Java  Web  Start  zabudovaným  v JRE.  Pokud  je  webový
klient  již  na počítači k dispozici (aktuální verze), dojde k jeho spuštění.  V opačném případě
dojde ke stažení programových souborů webového klienta z úložiště uvedeného v souboru s
příponou .jnlp a  po  potvrzení  certifikátu  uživatelem k jeho  spuštění.  Následné  operace
probíhají  stejně  jako  v případě  Java  appletu.  Stejně  tak  platí,  že  programové  soubory  a
soubory  vizualizačního  projektu  se  ze  serveru  stahují  pouze  jednou  (pokud  se  na  serveru
nevyskytuje nová verze) a jsou kešovány na počítači klienta. Program provozovaný pomocí JWS
je  nainstalován  na  počítač  mezi  programy  nainstalované  běžným  způsobem.  Např.  na
operačním systému Windows jej  naleznete v nabídce Start a v ovládacím panelu Přidat nebo
odebrat programy.

1.2.3  Spuštění jako běžná aplikace

Pokud z nějakého důvodu není možné spouštět  webového klienta výše uvedenými způsoby
(Java  applet  nebo  Java  Web  Start),  lze  webového  klienta  spustit  jako  běžnou  aplikaci.
Příkladem  může  být  situace,  kdy  není  možné  nainstalovat  JRE  6.0  na  počítač  uživatele,
protože  by  mohlo  ovlivnit  j iné  aplikace  provozované  na  takovém  počítači  např.  proto,  že
využívají  j inou  verzi  JRE.  V takovém  případě  stačí  soubory  JRE  umístit  na  počítač  (JRE
neinstalovat) a ke spuštění webového klienta použít následující soubory:

config_0.bat (dávkový soubor pro operační systém Windows)

R_WebClientLauncher_config_0.exe (spouští config_0.bat)

config_0_linux.sh (skript pro operační systém Linux)

config_0_masoc.sh (skript pro operační systém Mac OS)

Pozn.:  V případě  manuálního  umístění  souborů  JRE  na  počítač  uživatele  bude
pravděpodobně nutné upravit cesty v dávkových souborech a skriptech.

V případě spuštění webového klienta jako běžné aplikace musí systémový  integrátor zajistit
umístění programových souborů na počítač klienta (v případě Java appletu a Java Web Start je
přenesení  programových  souborů  na  počítač  klienta  zajištěno  automaticky).  Pokud  to
systémový integrátor nezajistí a verze projektu na serveru a na počítači klienta si neodpovídají,
webový  klient  nemusí  pracovat  správně  (uživatel  je  v takové  situaci  upozorněn  na  možné
problémy).  Proto  tento  způsob  provozování  webového  klienta  nedoporučujeme  používat
v produkčním prostředí, ale pouze pro účely ladění aplikace.
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1.2.4  Zadání přístupového kódu

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

Zadat přístupový kód

1.2.5  Přizpůsobení grafickému rozlišení obrazovky

Pokud je projekt připraven pro jiné grafické rozlišení, než je na počítači uživatele, zobrazí se
před  spuštěním  dialogové  okno  s potvrzením,  zda  se  má  zobrazení  přizpůsobit  podle
grafického rozlišení na počítači klienta, nebo zda má být rozlišení zachováno.

Přizpůsobení grafického rozlišení

Zobrazení tohoto potvrzení při dalším spuštění  webového  klienta  lze  zakázat  pomocí  volby
Tuto zprávu příště nezobrazovat. Nastavit toto potvrzení lze také v dialogu Možnosti.
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2  Popis aplikace Reliance Web Client

Uživatelské rozhraní webového klienta

Přihlášení a odhlášení uživatele

Zadávání hodnot proměnných

Prohlížeče alarmů/událostí

Prohlížeče grafů

Systémové informace

Informace o objektech

Virtuální klávesnice

Prohlížeč textových dat

Společné prvky v uživatelském rozhraní

Možnosti
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2.1  Uživatelské rozhraní webového klienta

Průběh stahování aktuální verze projektu z datového  serveru  a  jeho  načítání  je  zobrazován
v úvodním okně.

Průběh stahování projektu

Po načtení projektu se objeví hlavní okno webového klienta.

Hlavní okno

Titulkový pruh

Hlavní menu

Panel nástrojů

Vizualizační okna

Spodní panel alarmů/událostí
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2.1.1  Hlavní okno

Hlavní okno se skládá z následujících částí (odshora dolů):

– titulkový pruh (1)

– hlavní menu (2)

– panel nástrojů (3)

– plocha vyhrazená pro vizualizační okna (4)

– spodní panel alarmů/událostí (5)

Webový klient – hlavní okno
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Všechny části hlavního okna webového klienta kromě vizualizačních oken mohou být  skryty
podle  nastavení  projektu  systémovým integrátorem.  Velikost  hlavního  okna  je  taktéž  dána
nastavením projektu a nelze ji měnit.

2.1.2  Titulkový pruh

Titulkový pruh zobrazuje text titulku ve formátu

Reliance 4 Web Client (<typ_spuštění>) - [<název_projektu>] -
<stav_spojení>,

kde

<typ_spuštění>

indikuje,  zda  je  webový  klient  spuštěn  jako  applet,  jako  běžná  aplikace  nebo  jako
aplikace pomocí Java Web Start,

<název_projektu>

je název projektu načteného webovým klientem a

<stav_spojení>

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

2.1.3  Hlavní menu

Hlavní menu se skládá z menu Soubor, Zobrazit, Nástroje, Okno a Nápověda.

Webový klient – hlavní nabídka
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Soubor

Přihlásit uživatele (Ctrl+L)

Zobrazí dialogové okno pro přihlášení uživatele.

Odhlásit uživatele

Odhlásí uživatele od datového serveru.

Informace o přihlášeném uživateli

Zobrazí dialogové okno s informacemi o přihlášeném uživateli.

Jazyk proj ektu

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

Jazyk programu

Zobrazí dialogové okno pro výběr jazyku programu (čeština, angličtina, polština, ruština,
němčina,  litevština,  maďarština).  Potvrzením dialogového  okna  dojde  k přepnutí  textů
v celém uživatelském rozhraní programu (s výjimkou textů projektu) do vybraného jazyka.

Vytisknout hlavní okno

Zobrazí standardní dialog OS pro tisk dokumentu, kde je možné např. vybrat  tiskárnu a
upravit nastavení tisku.

Připoj it

Provede připojení k datovému serveru.

Odpoj it

Provede odpojení od datového serveru.

Konec

Ukončí webového klienta. Pokud je webový  klient  spuštěn jako applet, pokusí se zavřít
webový prohlížeč.
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Zobrazit

Aktuální alarmy/ události (Alt+A)

Zobrazí okno pro prohlížení aktuálních alarmů/událostí.

Historické alarmy/ události

Zobrazí okno pro prohlížení historických alarmů/událostí.

Graf (Ctrl+T)

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

Graf proměnné

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

Tabulková sestava (Ctrl+R)

Zobrazí dialogové okno pro výběr tabulkových sestav definovaných v projektu. Potvrzením
dialogového okna dojde k zobrazení vybrané tabulkové sestavy ve webovém prohlížeči.

Uživatelská sestava (Alt+R)

Zobrazí  dialogové  okno  pro  výběr  uživatelských  sestav  definovaných  v projektu.
Potvrzením dialogového okna dojde k zobrazení vybrané uživatelské sestavy ve webovém
prohlížeči.

Nástroje

Virtuální klávesnice

Aktivuje virtuální klávesnici.

Webová stránka serveru

Zobrazí  webovou  stránku  datového  serveru  ve  webovém  prohlížeči.  Dokumentace  ke
stránce datového serveru je v samostatné příručce.

Systémové informace (Ctrl+I)

Zobrazí okno se systémovými informacemi.
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Možnosti

Zobrazí dialogové okno pro nastavení webového klienta.

Okno

Předchozí okno (Ctrl+Shift+Left)

Aktivuje předchozí vizualizační okno v historii aktivovaných oken.

Další okno (Ctrl+Shift+Right)

Aktivuje další vizualizační okno v historii aktivovaných oken.

Nápověda

Obsah a nápověda (F1)

Zobrazí tento dokument.

Reliance na Internetu

Zobrazí webovou stránku systému Reliance (www.reliance.cz).

O aplikaci Reliance Web Client

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

Pozn.: Některé příkazy hlavního menu mohou být dostupné i přímo z vizualizačních oken.

2.1.4  Panel nástrojů

Vybrané  příkazy  z hlavního  menu  jsou  k dispozici  v panelu  nástrojů.  V pravé  části  panelu
nástrojů je zobrazen systémový  čas a rozbalovací nabídka pro příkazy  okna (Maximalizovat,
Minimalizovat,  Odpoj it,  Zavřít).  V případě,  že  je  přihlášen  nějaký  uživatel,  je  tento  stav
indikován  zobrazeným tlačítkem.  Po  kliknutí  na  toto  tlačítko  se  zobrazí  dialogové  okno  s 
informacemi o přihlášeném uživateli.

http://www.reliance.cz
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2.1.5  Vizualizační okna

Uživatelské  prostředí  vizualizačních  oken  je  specifické  pro  každý  projekt.  Dokumentaci
k vizualizačním  oknům  zpravidla  poskytuje  systémový  integrátor.  Společnými  součástmi
uživatelského prostředí vizualizačních oken jsou:

dialogové okno pro nastavení hodnoty proměnné 

dialogové okno pro nastavení mezí proměnné 

standardní lokální menu některých komponent

Některé komponenty (vizuální objekty  nacházející  se v oknech) zobrazují  po kliknutí pravým
tlačítkem myši  standardní  lokální  menu.  Jde  zpravidla  o komponenty  zobrazující  hodnotu
proměnné (např. komponenta Displej). 

Lokální menu

Ve standardním lokálním menu komponenty jsou k dispozici následující příkazy:

Graf proměnné

Zobrazí  graf proměnné.

Informace o proměnné

Zobrazí dialogové okno s informacemi o proměnné.

Aktualizovat hodnotu proměnné

Odešle do datového serveru požadavek na získání aktuální hodnoty proměnné ze stanice
(PLC, telemetrická stanice apod.).

Zadat hodnotu proměnné

Zobrazí dialogové okno pro zadání hodnoty proměnné.
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Zadat meze proměnné

Zobrazí dialogové okno pro zadání mezí proměnné.

2.1.6  Spodní panel alarmů/událostí

Spodní panel alarmů/událostí je ovládací prvek pro snadný  přístup k seznamu aktuálních
alarmů/událostí. Zobrazen je vždy  jeden alarm/událost. Mezi jednotlivými alarmy/událostmi
je možné procházet  pomocí příkazů Předchozí  alarm/událost  a Další  alarm/událost. Ostatní
příkazy  jsou  shodné  s příkazy  v Prohlížeči  aktuálních  alarmů/událostí.  V závislosti  na
nastavení  projektu  může  být  tento  panel  skrytý  nebo  být  zobrazen  pouze  tehdy,  pokud
existuje nějaký nekvitovaný alarm/událost.
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2.2  Přihlášení a odhlášení uživatele

Přístup do některých částí vizualizace nebo některé operace mohou být zabezpečeny  pomocí
přístupových  práv.  Pro  získání  požadovaných  přístupových  práv  je  nutné  se  přihlásit.
Dialogové okno pro přihlášení uživatele se zobrazí příkazem > Soubor > Přihlásit uživatele.

Přihlášení uživatele

Přihlášení se provede zadáním uživatelského j ména a hesla.

Příkazem > Soubor > Informace o přihlášeném uživateli  je možné zobrazit  dialogové okno s 
informacemi o přihlášeném uživateli a zkontrolovat tak jméno přihlášeného uživatele.

Příkazem > Soubor > Odhlásit uživatele je možné odhlásit  přihlášeného uživatele. Odhlášení
uživatele je potvrzeno dialogovým oknem se zprávou.

Při  přihlašování  a  odhlašování  jsou  zadané  údaje  ověřovány  datovým  serverem.  Pro  tyto
operace je tedy vyžadováno spojení s datovým serverem.
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2.3  Zadávání hodnot proměnných

Zadání hodnoty proměnné

Zadání mezí proměnné

2.3.1  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) rádiová tlačítka

číslo (celé, reálné) zadávací pole se šipkami (spinner)

řetězec víceřádkové textové pole

Změna hodnoty proměnné

Dialogové  okno  s informacemi  o proměnné  lze  zobrazit  kliknutím  na  tlačítko  Informace
o proměnné.

2.3.2  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
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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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2.4  Prohlížeče alarmů/událostí

Alarm/událost  je  záznam  informující  o předem  definovaném  stavu  indikovaném  určitou
hodnotou proměnné nebo její změnou. Jde zpravidla o nějaký  poruchový  stav (pak se jedná
o alarm), ale může jít i o běžný (neporuchový) stav či informaci o povelu, tzn. zadání hodnoty
proměnné  (pak  jde  o událost).  Podmínka  způsobující  vznik  alarmu/ události  může  být
definována  různými  způsoby.  Může  to  být  např.  náběžná  hrana  hodnoty  proměnné,
překročení j ej í meze, dosažení určitého rozsahu hodnoty proměnné atd. Uživatel s příslušným
oprávněním může alarm/ událost tzv. kvitovat. Kvitací uživatel informuje systém (a ostatním
uživatele),  že  alarm/ událost  bere  na  vědomí  a  např.  podnikl  příslušné  kroky  k odstranění
poruchy.

Každý alarm/ událost se může vyskytovat  v několika stavech. V závislosti na stavu je alarm/
událost  zobrazen  v Prohlížeči  (aktuálních  nebo  historických)  alarmů/ událostí  podle
následující tabulky:

stav aktuální historické barva pozadí

není aktivní, nebyl kvitován ano ano bílá

není aktivní, byl kvitován ne ano bílá

je aktivní, nebyl kvitován ano ano červená

je aktivní, byl kvitován ano ano žlutá

Pozn.: Alarm/událost je aktivní, pokud je od jeho vzniku stále splněna podmínka pro jeho
vznik.

Aktuální alarmy/události

Historické alarmy/události

2.4.1  Prohlížeč aktuálních alarmů/událostí

Prohlížeč aktuálních alarmů/událostí je okno se seznamem všech  alarmů/událostí,  které
jsou aktivní nebo nebyly kvitovány.
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Prohlížeč aktuálních alarmů/událostí

V panelu nástrojů a v lokálním menu jsou k dispozici následující příkazy:

Kvitovat

Provede kvitaci označených alarmů/událostí.

Kvitovat vše

Provede kvitaci všech alarmů/událostí v seznamu.

Aktivovat sdružené okno

Aktivuje vizualizační okno, které se týká označeného alarmu/události.

Informace o alarmu/ události

Zobrazí dialogové okno s podrobnými informacemi o označeném alarmu/ události. Stejná
akce se provede i při dvojitém kliknutí na alarm/událost v seznamu.

Poznámka k alarmu/ události

Zobrazí  dialogové  okno  pro  zadání  poznámky  k alarmu/události.  Poznámka  může
obsahovat  např. popis  opatření  provedených  pro  odstranění  poruchy.  Některé  alarmy/
události  vyžadují  zadání  poznámky  dříve  než  mohou  být  kvitovány.  Uživatel  je  před
kvitací takového alarmu/události vyzván k vyplnění poznámky.
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Poznámka k alarmu/události

Zobrazit data j ako text

Zobrazí seznam alarmů/událostí pomocí Prohlížeče textových dat.

Možnosti

Zobrazí dialogové okno s Možnostmi webového klienta – umožňuje změnit výčet a pořadí
zobrazených sloupců.

Filtr

Přepínač pro vypnutí/ zapnutí filtru zobrazených alarmů/událostí.

Řazení  v seznamu  je  možné  změnit  kliknutím  na  záhlaví  příslušného  sloupce.  Pro  lepší
vyhledávání ve větším množství alarmů/ událostí lze využít filtrace. Pro filtraci slouží skupina
ovládacích prvků v pravé části panelu nástrojů. Filtrovat lze podle dvou kritérií: podle stanice a
 podle  části  textu  vyskytujícího  se  v textu  alarmu/události.  Při  filtraci  lze  kombinovat  obě
kritéria současně.
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Seznam alarmů/událostí je aktualizován automaticky. Tzn. že je-li z datového serveru přijata
informace o vzniku, zániku nebo kvitaci alarmu/události, projeví se tato informace v prohlížeči
automaticky. Při  obnovení  připojení  k datovému  serveru  dojde  k obnovení  celého  seznamu
aktuálních alarmů/událostí.

V dolním stavovém řádku je zobrazena informace o počtu alarmů/událostí. Na hodnotu nemá
vliv  filtr.  Okno  prohlížeče  alarmů/událostí  není  modální  (pokud  je  otevřené,  nebrání  práci
s webovým klientem).

Pozn.: V závislosti na projektu může být Prohlížeč aktuálních alarmů/ událostí vložen přímo
do vizualizačního okna.

2.4.2  Prohlížeč historických alarmů/událostí

Prohlížeč historických alarmů/událostí je okno pro prohlížení alarmů/událostí uložených do
databáze.  Na  rozdíl  od  Prohlížeče  aktuálních  alarmů/událostí  zobrazuje  i alarmy/události,
které již  nejsou aktivní  a  byly  kvitovány.  Příkazy  v panelu  nástrojů  a  možnosti  filtrace  jsou
shodné s Prohlížečem aktuálních alarmů/ událostí.

Prohlížeč historických alarmů/událostí

Při  každém  otevření  prohlížeče  je  staženo  určité  množství  alarmů/ událostí  na  základě
sloupce, podle kterého je seznam seřazen. Historii alarmů/událostí  lze procházet  (postupně
stahovat)  pomocí příkazů Stáhnout  předchozí alarmy/události a Stáhnout  další  alarmy/
události. Procházení historie pomocí těchto příkazů je vždy ve smyslu sloupce, podle kterého
je seznam seřazen.

V situaci, kdy je potřeba ručně zadat  období, pro které mají  být  alarmy/ události  staženy, je
možné použít příkaz Stáhnout historické alarmy/události.
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Stažení alarmů/událostí v definovaném období

Seznam  alarmů/ událostí  není  na  rozdíl  od  Prohlížeče  aktuálních  alarmů/ událostí
aktualizován automaticky. Obnovení seznamu lze vynutit  příkazem Aktualizovat  historické
alarmy/události.
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2.5  Prohlížeče grafů

Prohlížeč grafů je určen pro zobrazení historických dat ve formě grafu s dolní časovou osou.
Webový klient umožňuje zobrazovat definované grafy  (graf s předem definovaným seznamem
řad) nebo grafy pro vybranou proměnnou (graf s jednou řadou).

Během  procházení  jsou  data  ukládána  do  paměti,  aby  jejich  opakované  zobrazení  bylo
rychlejší.  Po  zavření  prohlížeče  jsou  uložená  data  odstraněna.  Při  prohlížení  je  v případě
potřeby  možné  použít  Lupu  pro  přiblížení  požadovaného  výřezu.  Výřez  zvětšení  se  určí
tažením myší z levého horního rohu do pravého dolního rohu. Zrušení režimu lupy se provede
tažením myši v opačném směru.

Panel  rychlého  nastavení  je  umístěn  v pravé  časti  okna  prohlížeče.  Umožňuje  rychlé
nastavení základních vlastností vzhledu grafu (nastavení 3D, viditelnost titulku a legendy) a
rozsahu j eho os (lze nastavit  rozsah na časové ose a automatické nebo manuální nastavení
rozsahu osy Y). Skrytý Panel rychlého nastavení lze obnovit příkazem Zobrazit panel rychlého
nastavení v panelu nástrojů.

Nastavení vzhledu grafu se automaticky ukládá do profilu uživatele v operačním systému a
je samostatné pro každý projekt.

V  dolním  stavovém  řádku  je  zobrazena  informace  o počtu  hodnot  v grafu  (stažených  a
zobrazených). Zobrazený počet je dán součtem hodnot ve všech řadách. Okno prohlížeče grafů
není modální (pokud je otevřené, nebrání práci s webovým klientem).

Příkazy panelu nástrojů

Definovaný graf 

Graf vybrané proměnné

2.5.1  Panel nástrojů

V panelu nástrojů a v lokálním menu jsou k dispozici následující příkazy:

Zpět o rozsah

Provede posun zobrazení o celý časový rozsah zpět.

Zpět o polovinu rozsahu

Provede posun zobrazení o polovinu časového rozsahu zpět.
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Vpřed o polovinu rozsahu

Provede posun zobrazení o polovinu časového rozsahu vpřed.

Vpřed o rozsah

Provede posun zobrazení o celý časový rozsah vpřed.

Vpřed na nej nověj ší

Provede posun zobrazení vpřed na nejnovější data.

Vlastní rozsah časové osy

Otevře  dialogové  okno  pro  nastavení  vlastního  rozsahu  časové  osy.  Způsob  zadání
časového rozsahu závisí na typu rozsahu časové osy  grafu. Typ rozsahu je  definován  v
projektu. Pokud je rozsah určen počtem bodů, zadává se počáteční časová značka, směr
a počet bodů. Pokud je rozsah určen časovým úsekem, zadává se počáteční a konečná
časová značka.

Pozn.: Při zobrazení grafu proměnné (např. z lokálního menu komponenty  typu Displej )
se rozsah zadává pomocí počáteční časová značky, směru a počtu bodů.

Vlastní rozsah časové osy

Informace o proměnné

Zobrazí  dialogové  okno  s informacemi  o proměnné;  tento  příkaz  je  k dispozici  pouze
v případě zobrazení grafu vybrané proměnné.
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Zkopírovat do schránky

Zkopíruje obrázek grafu v aktuální velikosti do standardní schránky  operačního systému
za účelem vložení obrázku grafu do jiné aplikace.

Vytisknout

Vytiskne graf na vybranou tiskárnu.

Uložit do souboru

Uloží  obrázek  grafu  v aktuální  velikosti  do  grafického  (rastrového)  souboru;  formát
souboru je dán příponou souboru (podporované formáty jsou: PNG, JPG, GIF, BMP).

Zobrazit data j ako text

Zobrazí data grafu pomocí Prohlížeče textových dat.

Zobrazit panel rychlého nastavení

Zobrazí panel pro rychlé nastavení základních vlastností vzhledu grafu a rozsahu jeho os.
Panel  rychlého  nastavení  dále  umožňuje  aktivovat  Pravítko  pro  zobrazení  hodnot  řad
grafu ve vybraném časovém okamžiku. Je-li parametr Auto-posun aktivní, bude zobrazení
periodicky  (10s)  posouváno  vpřed  na  nejnovější  data.  V  případě  Prohlížeče  grafů
proměnné je možné nastavit viditelnost mezí proměnné.

Nastavení grafu

Zobrazí dialogové okno pro podrobné nastavení vzhledu grafu.

Výchozí nastavení grafu

Nastaví výchozí vzhled grafu.

2.5.2  Prohlížeč definovaných grafů

Prohlížeč  je  určen  pro  zobrazení  historických  dat  grafů  definovaných  v projektu.  Rozsah
zobrazení je přednastaven podle definice grafu a může být ručně upraven v Panelu rychlého
nastavení.  Rozsah  může  být  určen  časovým úsekem nebo  počtem hodnot  na  časové  ose.
Nastavení vzhledu se ukládá pro každý předdefinovaný graf.
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Prohlížeč definovaných grafů

2.5.3  Prohlížeč grafů proměnné

Prohlížeč  je  určen  pro  rychlé  zobrazení  historických  dat  proměnné.  Rozsah  grafu  je
přednastaven  na  počet  hodnot.  Graf  zobrazuje  pouze  jednu  řadu  –  průběh  vybrané
proměnné.  Pokud  má  proměnná  definovány  meze,  jsou  aktuální  hodnoty  mezí  zobrazeny
pomocí  vodorovných  čar.  Žluté  čáry  patří  varovným  mezím,  červené  kritickým  mezím.
Nastavení vzhledu  se  ukládá  společně  pro  všechny  proměnné  (není  specifické  pro  určitou
proměnnou).
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2.6  Systémové informace

Okno  Systémové  informace  poskytuje  informace  určené  pro  kontrolu  běhu  (diagnostiku)
webového klienta.

Systémové informace – Komunikace

Informace jsou rozděleny do následujících záložek:

Záložka Projekt

Poskytuje informace o projektu (název, název počítače, čas exportu, čas spuštění, doba
běhu  atd).  Prohlížeč  objektů  v dolní  části  zobrazuje  seznam  objektů  definovaných
v projektu podle vybraného typu objektu (např. stanice, proměnné atd). Mezi zobrazením
jednotlivých typů objektů lze přepínat pomocí příslušné rozbalovací nabídky.
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Záložka Komunikace

V záhlaví je zobrazena textová informace o stavu spojení s datovým serverem. Výčet stavů
je stejný jako u titulkového pruhu hlavního okna. V případě, že se nedaří navázat spojení
s datovým serverem, je příčina problému uvedena ve spodní části okna v textové podobě.
Např. "Nelze se připojit (spojení bylo odmítnuto)".

Host

Adresa datového serveru.

Port

Číslo TCP portu datového serveru.

Počet relací

Počet  tenkých  klientů  připojených  k datovému  serveru:  počet  připojených/max.  počet
podle licence.

Přihlášený uživatel

jméno přihlášeného uživatele

Odesílané zprávy

Počet  zpráv  odeslaných  do  datového  serveru;  hodnota  v závorce  uvádí  počet  zpráv
připravených ve frontě k odeslání.

Přij até zprávy

Počet  zpráv  přijatých  od  datového  serveru;  hodnota  v závorce  uvádí  počet  zpráv
připravených ve frontě ke zpracování.

Záložka Systém

Poskytuje  základní  systémové  informace  o běžícím  programu  (počet  aktivních  vláken,
využití paměti a vlastnosti JRE).

Záložka Časovače a vlákna

Informuje  o aktivitě  jednotlivých  časovačů  a  vláken.  Pokud  některá  ze  žárovek  nesvítí
(nebliká), signalizuje to, že příslušný  podproces  (např.  aktualizace  komponent)  neběží
z důvodu nějaké chyby.

Okno  systémových  informací  není  modální  (pokud  je  otevřené,  nebrání  práci  s webovým
klientem).
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2.7  Informace o objektech

Informace o proměnné

Informace o alarmu/události

Informace o uživateli

2.7.1  Dialogové okno s informacemi o proměnné

Dialogové  okno  s informacemi  o proměnné  zobrazuje  informace  o definici  proměnné
(identifikátor,  j méno,  datový  typ  atd.)  a  informace  o aktuálním stavu  proměnné  (hodnota,
časová značka, platnost atd.). Dialog je možné vyvolat např. z  Dialogového okna pro zadání
hodnoty. Informace o stavu proměnné jsou průběžně aktualizovány.

Informace o proměnné
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2.7.2  Dialogové okno s informacemi o alarmu/události

Dialogové  okno  s informacemi  o alarmu/události  zobrazuje  informace  o definici  alarmu/
události  (identifikátor,  j méno,  text  atd.)  a  informace  o aktuálním  stavu  alarmu/události
(datum a  čas vzniku,  zániku,  kvitace atd.).  Dialog  je  možné  vyvolat  například  z Prohlížeče
alarmů/událostí. Informace o stavu alarmu/události jsou  průběžně  aktualizovány.  Dialogové
okno  umožňuje  zobrazit  informace  o proměnné,  které  se  alarm/událost  týká  a  Informace
o uživateli, který alarm/událost kvitoval.

Informace o alarmu/události
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2.7.3  Dialogové okno s informacemi o uživateli

Dialogové  okno  s informacemi  o uživateli  zobrazuje  informace  o  uživateli  (identifikátor,
j méno  a  alias).  Informace  o  právě  přihlášeném  uživateli  mohou  být  vyvolány  příkazem
> Soubor  > Informace  o  přihlášeném  uživateli  nebo  pomocí  ikony  v  pravé  části  panelu
nástrojů.

Informace o uživateli
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2.8  Virtuální klávesnice

V případě potřeby (např. je-li webový klient provozován na dotykovém panelu) je možné použít
pro zadávání hodnot Virtuální klávesnici.

Virtuální klávesnice

Numerickou část virtuální klávesnice lze v případě potřeby skrýt. Velikost virtuální klávesnice
lze  upravit  pomocí  příslušné  rozbalovací  nabídky.  Rozložení  virtuální  klávesnice  je  možné
přepínat pro jednotlivé jazyky.

Upozornění:  Při  přepnutí  rozložení  virtuální  klávesnice  dojde  pouze  ke  změně  zobrazení
znaků  na  jednotlivých  klávesách.  Význam  jednotlivých  kláves  zůstává  stejný.  Přepnutí
rozložení  slouží  pouze  k přizpůsobení  virtuální  klávesnice  aktuální  klávesnici  v operačním
systému.
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2.9  Prohlížeč textových dat

Prohlížeč textových dat je dialogové okno pro práci s daty tabulkového charakteru v textovém
tvaru. Data je možné upravit  nastavením oddělovače a možností  zobrazení titulku, záhlaví a
zápatí  tabulky.  Data  v textovém  tvaru  je  možné  zkopírovat  do  schránky  za  účelem  jejich
vložení do jiné aplikace (např. Microsoft Office Excel) nebo je uložit do souboru (formát CSV).

Webový klient používá Prohlížeč textových dat např. pro zobrazení seznamu alarmů/událostí
nebo dat grafu (příkaz Zobrazit data j ako text).
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Prohlížeč textových dat

V panelu nástrojů jsou k dispozici následující příkazy:

Označit vše

Označí celý text.

Zkopírovat do schránky

Zkopíruje označený text do schránky.
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Uložit do souboru

Uloží text do vybraného souboru.
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2.10  Společné prvky v uživatelském rozhraní

Nabídka okna

Tlačítko pro aktivaci virtuální klávesnice

2.10.1  Nabídka okna

Hlavní okno a systémová okna webového klienta (např. prohlížeče alarmů/událostí, prohlížeče
grafů apod.) mají k dispozici nabídku okna (menu).

Nabídka okna

Tato nabídka obsahuje (podle  typu  okna)  příkazy  pro  zavření,  maximalizaci  a  minimalizaci
okna.  Těchto  příkazů  lze  využít  v případě,  že  je  webový  klient  provozován  v prostředí
(operačním systému), kde okna nemají titulkový pruh s těmito příkazy.

2.10.2  Tlačítko pro aktivaci virtuální klávesnice

Pokud  není  nastavena  automatická  aktivace  virtuální  klávesnice,  lze  ji  aktivovat  tlačítkem
"Virtuální  klávesnice".  Toto  tlačítko  je  k dispozici  ve  standardních  dialogových  oknech  pro
zadání  vstupu  – např.  dialogové  okno  pro  přihlášení  uživatele,  dialogová  okna  pro  zadání
hodnot proměnných apod.

Aktivace virtuální klávesnice
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2.11  Možnosti

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

Nástroje – Možnosti

Alarmy/události

Základní

Parametr Přehrávat zvuky  umožňuje nastavit (přetížit nastavení v projektu), zda mají být
přehrávány  zvuky  alarmů/událostí.  Tento  parametr je  k  dispozici  pouze  pro  prohlížeč
aktuálních alarmů/událostí.

Sloupce

Umožňuje nastavit výčet sloupců a jejich pořadí v prohlížečích alarmů/událostí. Je možné
nastavit sloupce v prohlížeči aktuálních alarmů/událostí, v prohlížeči aktuálních alarmů/
událostí v komponentě typu Kontejner a v prohlížeči historických alarmů/událostí. 
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Sestavy

Umožňuje  nastavit  formát  tabulkových  a  uživatelských  sestav  (HTML  nebo  PDF)
otevřených pomocí webového klienta.

Stránka

Určuje jakým způsobem je generována HTML stránka pokud není možné sestavu zobrazit
na jednu stranu formátu A4.

IP kamery

Umožňuje nastavit  interval aktualizace obrazu IP kamery. Pokud je  aktivován  parametr
Přímé spoj ení bude obraz poskytován přímo IP kamerou. V opačném případě bude obraz
poskytován prostřednictvím datového serveru.

Potvrzení

Umožňuje nastavit zobrazování vybraných potvrzovacích dialogových oken.

Look & Feel

Umožňuje vybrat grafické téma (Look & Feel) webového klienta ze seznamu dostupných
témat. Výčet dostupných témat  je závislý  na operačním systému a verzi JRE. Změna se
projeví při příštím spuštění programu.

Použít systémový font

Určuje, zda se má pro ovládací prvky přebírat font operačního systému.

Log

Umožňuje nastavit logování informací o běhu webového klienta. Tyto informace mohou
být vyžadovány autorem softwaru za účelem odstranění chyby  v  programu. Záznamy  se
ukládají do profilu uživatele v operačním systému.

Různé

Odesílat anonymní statistiky používání

Určuje,  zda  mají  být  odesílány  anonymní  informace  o  používání  webového  klienta.
Informace  se  odesílají  při  každém spuštění  programu  a  jsou  určeny  pouze  pro  účely
statistiky.
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Nastavení webového klienta se ukládá do profilu uživatele v operačním systému a je společné
pro všechny vizualizační projekty. Podobným způsobem jsou uložena i další nastavení, jako je
např. poloha a velikost systémových oken, šířky sloupců v tabukách apod.
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3  Přílohy

3.1  Pojmy

JNLP (Java Network Launching Protocol)

Protokol pro spouštění programů napsaných v jazyce Java  ze sítě Internet  pomocí Java
Web Start.

PDF (Portable Document Format)

Souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru
i hardwaru, na kterém byly pořízeny.

CSV (Comma-separated values)

Jednoduchý souborový formát určený pro výměnu dat tabulkového charakteru.

Datové servery

Souhrnný pojem pro runtime moduly Reliance Server a Reliance Control Server.

HTML (Hypertext Markup Language)

Značkovací jazyk pro vytváření webových stránek.

Java Web Start

Systém  od  společnosti  Sun  Microsystems  umožňující  spouštění  a  automatickou
aktualizaci programů napsaných v jazyce Java přímo z webových stránek.

JRE (Java Runtime Environment)

Běhové prostředí pro programy napsané v jazyce Java.

SOAP (Simple Obj ect Access Protocol)

Protokol pro výměnu zpráv založených na formátu XML přes internet, zpravidla pomocí
HTTP.

TCP port

Speciální číslo mapující komunikační zprávu na příslušnou aplikaci na počítači.

Tencí klienti

Souhrnný  pojem pro webového klienta (Reliance Web Client)  a klienta pro použití  na
chytrých telefonech a tabletech (Reliance Smart Client).
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Webový server

Program,  který  je  odpovědný  za  vyřizování  HTTP  požadavků  od  klientů,  zpravidla
webových prohlížečů. Vyřízením požadavku se rozumí např. odeslání webové stránky.

Webová služba

Součást  programu, která umožňuje  výměnu  dat  s klientskými  aplikacemi  přes  internet
pomocí protokolu SOAP. K přenosu dat využívá webového serveru.
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