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Èo je nového v systéme Control Web 2002? Unikátny systém 3D vi-
zualizácie priemyselných procesov, vïaka ktorému aplikácie zís-
kavajú neprekonate¾ne realistickú podobu a vyu�itím doteraz
�spiaceho� výkonu grafických procesorov tie� okam�ité prekres¾o-
vanie. Ïalej mohutné sie�o-
vanie spojené s prepracova-
ným systémom archivácie
technologických velièín vý-
razne u¾ahèuje tvorbu distri-
buovaných client-server apli-
kácii a tie� zálohovanie
serverových aplikácii, a to aj
bez podpory ve¾mi drahých
sie�ových operaèných systé-
mov. To sú najdôle�itej�ie inovácie, ktoré si zaslú�ia podrobnej�í
popis. Spolu s nimi je nutné spomenú� rad men�ích, ale zato dôle-
�itých vylep�ení oproti systému Control Web 2000.Tieto vylep�e-
nia zahàòajú skoro v�etky oblasti systémov � od intuitívneho u�í-
vate¾ského rozhrania po vylep�ení architektúry a zrýchlenia
vývoju a behu aplikácie.

Aj keï zápisy zdrojového kódu pre�li zmenami, Control Web 2002
zostáva spätne kompatibilný so svojimi predchodcami. Va�a inves-
tícia do vzdelania, do vlastných aplikácii ako aj do prechodu na
nov�iu verziu zostane chránená.

Starostlivá revízia kódov priniesla zvý�enie výkonu v rade oblastí:
� Vyèís¾ovanie výrazu je o 10 a� 20 % rýchlej�ie vïaka prepracova-

nému systému spracovania výnimiek
� Generovanie textovej podoby aplikácii pri preklápaní z grafické-

ho re�imu v IDE bolo a� desa�násobné urýchlené. Toto vylep-
�enie umo�nila sofistikovaná práca s virtuálnou pamä�ou.

� Nová organizácia údajových elementov zmen�uje ré�iu jadra
systému a vedie k rýchlej�iemu behu aplikácii

� SQL prístroj podporuje asynchronnú transakciu, ktorá nebrzdí
vlastný beh aplikácie

� Zabudovaný HTTP server ukladá po�adované dokumenty do vy-
rovnávacej pamäte a výrazne zrých¾uje ich prenos ïal�ím klientom.
Vyrovnávacia pamä� je nastavite¾ná a� na úroveò ka�dého URL

� Active X kontajner ukladá za behu zis�ované identifikátory vlast-
ností COM komponent a tým urých¾uje ich sprístupnenie.

U�ívate¾sky priate¾ské prostredie výrazne
zrých¾uje a u¾ahèuje vývoj
� Preklad aplikácii sa nezastavuje na prvej chybe, ale prekladaè sa

z chyby doká�e zotavi� a pokraèova� v preklade. V�etky nájdené
chyby sú potom zobrazené a oznaèené v zdrojovom texte a v�et-
ky je mo�né odstráni� v jedinom priechode. Podstatne vylep�ená
bola aj diagnostika chýb. Presne sú lokalizované aj chyby indi-
kované behom neskor�ích fáz prekladu, ako napríklad volanie
neexistujúcich metód vzdialeného prístroj a pod.

� Pri tvorbe aplikácii sú k dispozícii podrobné informácie o ka�-
dom prístroji � ktoré dátové elementy daný virtuálny prístroj èí-
ta, do ktorých zapisuje, ktoré ïal�ie virtuálne prístroje aktivuje
a ktorým volá OCL procedúry. In�pektor prístroja ponúka kom-
pletne nové u�ívate¾ské rozhranie, zobrazujúce naraz v�etky
vlastnosti prístroja a umo�òuje ich zmenu priamo v preh¾adnej
tabu¾ke. Vlastnosti prístroja mô�u by� usporiadané hierarchicky
a in�pektor prístroja v takom prípade doká�e samostatné vetvy
rozvinú� alebo naopak skry�. In�pektor mô�e by� otvorený na
viac prístrojov súèasne � je tak mo�né zmeni� napr. farbu alebo
druh písma ve¾kému mno�stvu prístroja naraz.

� Paleta prístrojov poskytuje �trukturovaný poh¾ad na v�etky prí-
stroje systému, usporiadané pod¾a úèelu pou�itia, dátových
typov a pod., èo u¾ahèuje nájdenie vhodného virtuálneho prí-
stroja pre daný úèel.

� Textový editor bol v rade vlastností vylep�ený, intuitívnej�ie pra-
cuje pohyb v texte, oznaèovanie blokov, vyh¾adávanie poskytuje
naposledy h¾adané a nahradzované re�azce a pod.

� In�pektor prístroja draw bol kompletne prepracovaný a priná�a
pokroèilé funkcie ako zoom, mrie�ky a vodiacej èiary a pod. Je
mo�né definova� farby nielen ich zlo�kami, ale tie� odkazom na
�tandartné farby pou�ité v systéme � napríklad farba titulku
okna alebo farba tlaèítka. Farba aplikácie systéme Control Web
sa tak prispôsobuje farebnej sade zvolenej u�ívate¾om

� Vzh¾ad ovládacích prvkov aplikácii Control Web odpovedá �tan-
dardnému vzh¾adu týchto prvkov vo vývojovom prostredí systé-
mu Control Web i v systéme Windows samotnom. Aplikácie
v prostredí Control Web 2002 sa tak vizuálne nemusí lí�i�
od iných aplikácii Windows.

� Systém Control Web 2002 je úplne kompatibilný s poslednými
verziami operaèných systémov Microsoft Windows 2000
a Windows XP Professional i Windows XP Home Edition. Na
týchto operaèných systémoch je Control Web 2002 vyvíjaný
a testovaný a predov�etkým pre tieto systéme je urèený.
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