
Tvorbu rozsiahlych distribuovaných apli-
kácií umo�òuje u� systém Control Web
2000. Av�ak aj tu sa na�iel urèitý priestor
na vylep�enia, predov�etkým v záujme jed-
noduchosti pou�itia a na zlep�enie celej
architektúry. Prepojenie aplikácií prostred-
níctvom vzdialených modulov nebolo na-
vrhnuté s oh¾adom na viacnásobné záloho-
vanie. Zálohovanie aplikácií si vy�adovalo
pou�itie operaèných systémov podporujú-
cich clustery (Windows 2000 Advanced
Server) a pomerne drahého sie�ového
hardvéru (diskové pole SCSI RAID).
Control Web 2002 je u� schopný vytvori�
skupinu redundantných riadiacich a vizua-
lizaèných aplikácií bez podpory serverové-
ho operaèného systému.

Ïal�ou motiváciou k zmenám bola snaha
o podstatné �etrenie èasu a práce pri vývo-
ji aplikácií s ve¾kým mno�stvom dátových
elementov. Control Web 2002 nevy�aduje
opakované explicitné zadávanie dátových
elementov v prístrojoch na archiváciu, na
kontrolu hranièných stavov (alarmov) ale-
bo pri zobrazovaní historických priebehov
atï. Podobné je to aj pri dátových elemen-
toch, ktoré sú naèítané zo vzdialených
serverových aplikácií � ani tu nie je nutné
explicitne deklarova� a zais�ova� ich komu-
nikáciu.

Rie�ením je novozavedený koncept �dáto-
vých sekcií�. Dátová sekcia je roz�írením
blokov deklarácií kon�tánt, premenných
a kanálov, ktoré sú známe zo systému
Control Web 2000.
� Sekcie kon�tánt (const), premenných

(var) a kanálov (chanel) boli presunuté
z najvy��ej úrovne do novozavedeného
bloku ohranièeného k¾úèo-
vými slovami data...end_
data. Tento blok obsahujúci
dátové sekcie je podobný
bloku instrument...end_in-
strument, ktorý ohranièuje
jednotlivé virtuálne nástroje.

� Sekcie mô�u by� pomenova-
né (napr. var meno_sekcia;
...end_var). Dátové elemen-
ty mô�u by� sprístupnené
prostredníctvom kvalifikova-
ného mena obsahujúceho aj
meno sekcie (napr. meno_

sekcie.meno_premennej). Vïaka tomu
je mo�né deklarova� rovnaké identifiká-
tory vo viacerých sekciách, pristupova�
k nim je v�ak mo�né len pomocou kvali-
fikovaných identifikátorov.

� Je mo�né èíta� a zapisova� dáta do ovlá-
daèa bez explicitných deklarácií kanálov.
Novozavedený zápis meno_ovládaèa.èís-
lo_kanálu sprístupní kanál explicitne
(napr. a = 3 * drv1.100 + dv2.101).

� Pribudli nové typy sekcií:
� Sekcia expression...end_expression

deklaruje dátové elementy s prirade-
nými výrazmi. Prvé pou�itie dátového
elementu v ka�dom èasovom kroku
spôsobí vyèíslenie výrazu a výsledok je
potom zdie¾aný ïal�ími sekciami a vir-
tuálnymi nástrojmi. Ak je vo výraze od-
kaz na ovládaè, tak prebehne komuni-
kácia s ovládaèom.

� Sekcia schedule...end_schedule je po-
dobná sekcii s výrazmi s tým, �e navy-
�e vy�aduje zadanie periódy. Výrazy sú
potom v tejto perióde vyhodnotené
a pride¾ované dátovým elementom.

� Sekcia archive...end_archive je znovu
podobná periodicky vyhodnocovaným

dátovým elementom, ale dáta sú navy-
�e ukladané do urèenej databázy.

� Sekcia alarm...end_alarm strá�i hra-
nièné hodnoty dátových elementov
a do pripojenej databázy zapisuje ich
prekroèenie, potvrdenie a ïal�ie údaje
spojené s danými udalos�ami.

� Kombináciou predchádzajúcich sekcií
je sekcia archive_and_alarm, ktorá pe-
riodicky ukladá dáta a súèasne kontro-
luje prekroèenie hranièných stavov.

� V aplikácii mô�e by� viacero sekcií rov-
nakého typu. Lí�i� sa mô�u svojím me-
nom a atribútmi.

� Súèas�ou sekcií mô�u by�, podobne ako
pri prístrojoch, pou�ívate¾ské èi udalost-
né procedúry OCL. Sekcie sú, rovnako
ako virtuálne nástroje, vybavené natív-
nymi procedúrami OCL, ktoré umo�òu-
jú programovo ovláda� ich èinnos�.

Sekcie nemajú poèas behu aplikácie �iad-
nu vizuálnu podobu. Slú�ia len na spraco-
vanie dát, komunikáciu s priemyselnými
perifériami, výmenu dát po sieti a archivá-
ciu do databáz. Na tvorbu pou�ívate¾ského
rozhrania sú pripravené aj úplne nové vir-
tuálne prístroje, ktoré vyu�ívajú v�etky
mo�nosti dátových sekcií:

� Prístroj graph doká�e zobrazova� aké-
ko¾vek priebehy akýchko¾vek dátových
elementov v aplikácii. Jednotlivé ele-
menty èi celé sekcie je mo�né za behu
pridáva� alebo odobera� zo zobrazova-
ných grafov. Údaje mo�no zobrazi� gra-
ficky aj tabu¾kovo. Zobrazenie mô�e
obsahova� nekontinuálne dáta, k jednot-
livým priebehom je mo�né nastavi� indi-
viduálnu mierku (napr. aj logaritmickú),

èasový kurzor zobrazuje pres-
né hodnoty v jednotlivých oka-
mihoch apod.

� Grafické zobrazenie má ve¾-
mi pru�né pou�ívate¾ské
rozhranie a autor aplikácií
rozhoduje o miere konfigu-
rovate¾nosti, ktorú budú
ma� pou�ívatelia k dispozí-
cii.

� Preto�e nástroj graph do-
ká�e komunikova� priamo
s dátovými sekciami, nie je
potrebné jednotlivé priebe-
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V minulom èísle AT&P Journalu bola èitate¾om predstavená nová verzia SCADA systému Control Web.
Dnes vám priná�ame druhú èas� opisu vlastností populárneho systému, ktorý sa bude predáva�
pod obchodným názvom Control Web 5. Zahájenie predaja je naplánované na leto 2003.
V súèasnosti predávané licencie systému Control Web 2000 (vývojová verzia) obsahujú
technologickú záruku, ktorá u�ívate¾a oprávòuje na bezplatný upgrade na verziu Control Web 5.
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hy explicitne zadáva�, staèí iba oznaèi�
sekciu, ktorá sa má zobrazi�. Vzh¾adom
na povahu dátových sekcií je mo�né zob-
razi� lokálne dáta rovnako ¾ahko ako dá-
ta zo vzdialených poèítaèov.

� Pokia¾ napojená dátova sekcia uchováva
históriu (napr. sekcia archive), tak graph
doká�e tie� zobrazi� v�etky historické
dáta.

� Ïal�í nový nástroj je prehliadaè sekcií ty-
pu alarm. Podobne ako v prípade grafu,
aj tento nástroj je mo�né napoji� priamo
na danú sekciu prakticky a bezprácne.

� Rovnako ako pri grafe, aj prehliadaè
alarmov doká�e zobrazi� dáta zo vzdiale-
ných sekcií, tak�e je ve¾mi jednoduché
vytvori� napr. viac klientskych aplikácií,
pri ktorých operátori doká�u potvrdzo-
va� poruchové stavy na serverovej apli-
kácii.

Koncept atribútov dátových elementov,
známy zo systému Control Web 2000, bol
roz�írený aj na sekcie. Ak je nejaký atribút
spoloèný v�etkým dátovým elementom
(napr. inicializaèná hodnota, perióda vzor-
kovania alebo ovládaè, ku ktorému je kanál
pripojený), je výhodnej�ie uvies� ho pri
sekcii a u�etri� tak zápis kódu pre ka�dý
dátový element.

Ïal�í novozavedený atribút scope sprístup-
òuje mohutné sie�ové prepojenie aplikácií
ka�dému, kto potrebuje realizova� distribu-

ovanú aplikáciu alebo aplikáciu s bezporu-
chovým chodom zaisteným aktívnym zálo-
hovaním.
� Synchronizácia sekcií (scope = synchro-

nized) umo�òuje vytvori� viac dátových
sekcií vo dvoch alebo viacerých aplikáci-
ách pracujúcich na rôznych poèítaèoch,
z ktorých len jedna je aktívna. To zna-
mená, �e len jedna aplikácia napr. komu-
nikuje s daným PLC alebo iným hardvé-
rom, ostatné aplikácie len synchronizujú
obsah dátových elementov po sieti.
Pokia¾ aktívna aplikácia z nejakého dô-
vodu zlyhá (napr. zastaví sa ventilátor na
chladièi procesora), aktívnu úlohu pre-
vezme iný poèítaè a systém pracuje bez
preru�enia ïalej.

� Vzdialená sekcia (scope = remote) zna-
mená, �e dáta v sekcii nie sú umiestnené
lokálne, ale majú by� po sieti prená�ané
z/na vzdialený poèítaè. Opä� je mo�né
�pecifikova� viac zdrojov dát � to zname-
ná, �e výpadok v komunikácii s jedným
poèítaèom spôsobí prepojenie na iný po-
èítaè, ak je nejaký k dispozícii. Ak nie,
spojenie mô�e by� obnovené neskôr, je-
ho výpadok nespôsobuje zastavenie apli-
kácie.

� Obidva atribúty umo�òujú ve¾mi ¾ahko
vytvori� spo¾ahlivé aplikácie klient/ser-
ver � viac redundantných serverov spra-
cúva dáta a komunikuje s technológiou,
prièom sú schopné navzájom sa zastúpi�

v prípade poruchy. Na tieto servery mô-
�e by� napojený rad klientov, ktorí tie�
menia svoje spojenie pod¾a konfigurácie
serverov.

Koncept dátových sekcií umo�òuje návr-
három ve¾mi ¾ahko realizova� základné
funkcie ich aplikácií (komunikácia s tech-
nológiou, archivácie, strá�enie hraníc) de-
klarovaním ka�dého dátového elementu
iba raz v príslu�nej dátovej sekcii. S novým
nástrojom graph je mo�né deklarované dá-
ta vizualizova�, opä� bez nutnosti ich ïal�ie-
ho popisu, teda prakticky ihneï.
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