
3.3 Prùmyslový aplikaèní server

Svìt prùmyslové automatizace ve svém typickém historickém vý-
vojovém modelu pokulhává v�dy nìkolik let za podnikovým admi-
nistrativním prostøedím v zavádìní IT technologií a v jejich adapta-
ci do výrobního prostøedí. To znamená, �e aplikaèní servery byly
dosud nejèastìji pou�ívány pro obchodní aplikace, kde byly slu�by
aplikaèních modulù a databázové informace vyu�ity pro øízení
vztahu se zákazníky, elektronické obchodování, øízení financí a lid-
ských zdrojù a pro ostatní podnikové aplikace.

Problémem je, �e vìt�ina obchodních aplikaèních serverù posky-
tuje své slu�by v prostøedí zalo�eném na transakcích, co� nelze vy-
u�ít v prùmyslovém událostmi øízeném prostøedí s rychlými zmì-
nami, proto�e základní principy práce ve výrobì a kanceláøi se li�í.

Prùmyslový aplikaèní server vykonává stejnou základní funkènost
jako jeho obchodní protìj�ek, co� je poskytování slu�eb a dat mno-
ha aplikacím. Musí ale souèasnì splòovat unikátní po�adavky prù-
myslového svìta vy�adujícího práci v reálném èase pro zvládnutí
milisekundových transakcí a událostí.

V minulosti existovalo mnoho typù serverù poskytujících slu�by
pro prùmyslové nasazení, ale byly obvykle omezeny na vykonává-
ní úzce specifikované èinnosti.

Byly to takzvané �tag� servery, které zaji��ovaly sbìr dat z výrob-
ního prostøedí, pøepoèítaly je na po�adované in�enýrské hodnoty,
vyhodnocovaly alarmy a události, a poté data distribuovaly klient-
ským aplikacím. Byly to komunikaèní servery, které pouze zaji�-
�ovaly komunikaci mezi prùmyslovými aplikacemi a distribuova-
nými zaøízeními ve výrobì. Byly to výpoèetní moduly prùbì�nì
zpracovávající data generovaná bì�ícím výrobním procesem pro li-
bovolné následné pou�ití.

Po�adavek na skuteènì prùmyslový aplikaèní server vze�el z po-
tøeby zjednodu�it slo�itá automatizaèní øe�ení rozsáhlych aplikací
pro operatórska rozhraní (Human-Maschine Interface-HMI). Týto
aplikace se èasto musí pøizbùsobovat individuálním u�ívatelským
po�adavkùm pomoci skriptù. Vytváøení rozsáhlých skriptù v�ak
ústí v problém, kdy je bì�ná aplikace HMI pøetvoøena do velmi slo-
�ité aplikace, kterou je obtí�né udr�ovat i roz�iøovat. Takové apli-
kace se rovnì� obtí�nì pøizpùsobují rostoucím po�adavkùm vý-
robního prostøedí. Pøesunutí aplikaèní logiky ze skriptù lokální
aplikace do centrální �prùmyslové� aplikaèní logiky, vykonávané
aplikaèním serverem, mù�e �ze�tíhlet� lokální aplikace HMI, tak-
�e budou mít men�í nároky na výkon poèítaèe, budou lépe roz�iøi-
telné a snadnìji udr�ovatelné.

To jsou pøesnì vlastnosti, které poskytuje nový Industrial
Application Server. Jedná se o produkt, který doplòuje existující
prùmyslový automatizaèní software a poskytuje velký rozsah slu-

�eb dostupných v�em automatizaèním aplikacím. K tìmto slu�bám
mj. patøí:
� správa licencí,
� správa zabezpeèení,
� snadná internacionalizace,
� konfiguraèní prostøedí s podporou týmové práce,
� jedno spoleèné adresní prostøedí (name space) pro celou aplikaci,
� podpora nasazováni aplikaci,
� správa událostí,
� pøedávání zpráv,
� skriptování,
� alarmování,
� podpora uspoøádání peer-to-peer,
� spolupráce s �irokou �kálou automatizaèního hardware.

Pøesunutí tìchto rozmanitých slu�eb z individuálních aplikací do
prostøedí aplikaèního serveru nabízí øadu výhod pro návrháøe prù-
myslové aplikace. Jedná se napøíklad o:
� eliminaci omezení velikosti aplikace vyplývající z poètu promìn-

ných,
� snadnou optimalizaci výkonu rozlo�ením zátì�e na více stanic,
� usnadnìní opakovatelného pou�ití komponentù z jedné aplikace

v dal�ích projektech,
� strukturalizaci projektù podle skuteèné struktury výrobního

prostøedí (vytvoøením podnikového modelu),
� provádìní zmìn a údr�by na centrální úrovni,
� �ir�í mo�nosti komunikace,
� zaji�tìní zabezpeèení aplikace na centrální úrovni.

Díky novátorské softwarové architektuøe ArchestrA poskytuje
Industrial Application Server jedineènou �kálovatelnost, integro-
vatelnost a svobodu pøi architektonickém návrhu systému, co�
z nìj èiní nepostradatelnou platformu, na které mohou u�ivatelé
vyvíjet moderní prùmyslové automatizaèní aplikace.

Industrial Application Server poskytuje výhody jednotného cen-
trálního adresního prostoru, co� znamená, �e i v distribuovaném
nasazení (na více poèítaèích) se jeví jako �jediný� server.
Distribuované vlastnosti Industrial Application Serveru tak umo�-
òují snadno vytváøet výkonnostnì neohranièené aplikace pro in-
tegraci tisícù výrobních zaøízení, které se nalézají v ka�dém vý-
robním podniku

Shrnutí

Vý�e uvedené funkènosti a vlastnosti architektury ArchestrA
umo�òují zcela novou strategii pøi vývoji rozsáhlých automatizaè-
ních aplikací. Aplikace lze nyní vytváøet zcela svobodnì z hlediska
jejich funkèností, ani� se pøi vývoji berou v úvahu mo�ná omezení
pøi jejich nasazení na konkrétní hardware.
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Architektura ArchestrA
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Zcela nová technologická
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ArchestrA je nejmodernìj�í �prùmyslová� softwarová architektu-
ra, jedineènì navr�ená pro v�eobecné otevøené pou�ití v sektoru
prùmyslové automatizace systémovými integrátory, výrobci OEM
a koncovými zákazníky.

Architektura ArchestrA není pouze smìlou vizí �na papíøe�, ale
skuteènou technologií s reálným uplatnìním. Na jejím základì
jsou ji� k dispozici hotové produkty, jako napø. Industrial
Application server, umo�òující efektivnì sni�ovat celkovou cenu
vlastnictví automatizovaných výrobních systémù.

Pro zájemce o bli��í seznámení s technologickou infrastrukturou
ArchestrA a novým Industrial Application Serverem je urèen spe-
cializovaný semináø, který se uskuteèní 20. kvìtnu 2003 v Hradci
Králové. Podrobnosti k semináøi budou v pøedstihu publikovány
na internetových stránkách firmy Pantek (CS), s. r. o. [1].
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