PROMOTIC a súèasné technológie
Úvod
SCADA-HMI systém PROMOTIC je komplexný softvérový nástroj
na tvorbu vizualizaèných a riadiacich systémov v oblasti priemyselnej automatizácie. S jeho pomocou mono efektívne vytvára
distribuované, flexibilné a otvorené aplikácie pod OS Windows
v rôznych jazykových verziách (èesky, slovensky, anglicky, rusky,
po¾sky, nemecky). Vo vývojovom prostredí PROMOTIC mono
zvoli èeský alebo anglický jazyk vrátane celej dokumentácie.
Internet a Intranet
Nová verzia PROMOTIC6 SP8 prináa do systému celý rad nových
komponentov a vylepení. K hlavným novinkám patrí nový spôsob
vytvárania distribuovaných aplikácií v sieach internet/intranet.
Sprístupnilo sa zobrazenie obrazov, alarmov, eventov a trendov
v podobe HTML (tzn. grafickej) i XML (tzn. dátovej) vrátane spätných zásahov a ovládania. Nastavenie tejto funkènosti je pritom pre
projektanta nesmierne jednoduché. Z lokálnej aplikácie môe spravi sieovú v priebehu nieko¾kých minút. Výsledkom je jednoduchá
tvorba aplikácií, ktoré si môu odovzdáva údaje nielen v lokálnej
sieti LAN, ale aj cez internet. Klientom aplikácie PROMOTIC potom môe by HTML prehliadaè (napr. Internet Explorer), kde
mono detailne prezera a spätne ovplyvòova beiacu aplikáciu.

XML
Systém PROMOTIC vo svojich èastiach vyuíva protokol XML, èo
je celosvetový tandard na ukladanie údajov v textovej podobe.
Vïaka tomu mono ¾ahko prenáa údaje medzi rôznymi (inak nekompatibilnými) systémami. Údaje napísané v XML podobe mono prenáa cez internet, pretoe ide len o zoveobecnený tvar typu HTML stránok. S XML tvarom údajov v systéme PROMOTIC
sa mono stretnú vo vývojovom i v runtimovom prostredí. Vetky
vývojové údaje (konfigurácia objektov aj obrazov) mono importova/exportova do tvaru XML a tento textový zápis sa dá priamo
v prostredí editova, take pouívate¾ si môe vybra, èi bude príslunú èas meni konfiguraèným spôsobom alebo zmenou textu.
Grafika
Pri vytváraní obrazov sa pouíva ve¾ké mnostvo prednastavených
grafických prvkov (elementárne, napr. text, èiara, krunica, vektorová grafika aj komplexné, napr. meracie prístroje, prehliadaèe
trendov atï.). Prvky sa dajú jednoducho tieòova, animova (napr.
tok v potrubí), napája na reálne údaje atï. Pouívatelia si môu vytvára svoje vlastné prvky skladaním z iných prvkov alebo si môu
vytvára úplne nové prvky (technológia ActiveX). Vïaka uloeniu
pomocou tandardu XML mono tieto obrazy vklada aj na internet/intranet ako dynamické HTML stránky bez ïalej dodatoènej
práce projektanta!
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Databázy
Aplikácia PROMOTIC má taktie vyrieené napojenie na vyie
podnikové systémy. Toto rieenie je konfigurovate¾né od triviálnych prístupov pomocou súborových databáz (napr. Access, Excell,
DBASE) cez databázy typu Client-Server (napr. Microsoft SQL,
Industrial SQL server, ORACLE, Informix, MySQL) a po prístup
na podnikové informaèné a dátové systémy (napr. SAP, PI).
Komunikácia
Ako väzbu na priemyselné riadiace automaty PROMOTIC ponúka
rozsiahlu mnoinu vlastných, vysokoparametrizovate¾ných komunikaèných ovládaèov. Samozrejme mono komunikova aj pomocou
priemyselných tandardov, ako sú OPC, DDE, HTTP alebo OLE.
Na tieto prenosy sú pripravené dátové objekty, ktoré mono opä
ve¾mi jednoducho a dynamicky konfigurova. Vïaka týmto tandardom môe aplikácia PROMOTIC komunikova s akýmko¾vek beným automatom na svete. Prenos údajov mono realizova pomocou
telefónnych liniek, v rádiových sieach, v sieach GSM, v lokálnych
sieach podnikov, na internete (HTTP, XML, HTML alebo FTP) atï.
Algoritmy
Zabudovaný jazyk VBScript so syntaxou Visual Basic slúi na zápis pouívate¾ských algoritmov, na volanie metód a zmenu vlastností objektov systému PROMOTIC alebo iných aplikácií. Na ladenie algoritmov je k dispozícii VBScript debugger. U pouívate¾ov
je vak ob¾úbenejí zabudovaný INFO systém, pomocou ktorého
mono v beiacej aplikácii zisti aktuálny stav vetkých objektov
v systéme, tatistiku a posledné údaje o prenose, opis vzniknutých
chýb atï. Okrem toho mono v infosystéme aj emulova zmenu
údajov alebo vznik vybraných udalostí.
Záver
Vetkým záujemcom o systém PROMOTIC je k dispozícii na internetových stránkach www.microsys.cz (alebo www.promotic.cz)
aktuálna verzia vývojového prostredia. Bez HW vývojového k¾úèa
sa vývojové prostredie spustí v DEMO reime, pre zákazníkov
s vývojovým k¾úèom je upgrade aktuálnej verzie PROMOTIC z internetu zdarma! K dispozícii je aj kolská verzia. Firma Microsys
poskytuje okrem iného aj sluby formou technicko-programovej
pomoci pri rieení aplikácií. Názorným príkladom je systém PROMOTIC-ENERG nasadzovaný v oblasti sledovania, riadenia a bilancovania odberu energie podnikov alebo PROMOTIC-TEPLO
na monitorovanie a reguláciu tepelného hospodárstva. Od decembra 2003 je firma Microsys drite¾om certifikátu pre systém riadenia kvality pod¾a ÈSN EN ISO 9001:2001. Softvérový systém
PROMOTIC sa vyznaèuje progresívnym technickým rieením, vysokou spo¾ahlivosou prevádzkovaných aplikácií a kvalitnými
slubami pre zákazníka. Súèasou systému PROMOTIC je obsiahla a priebene aktualizovaná dokumentácia v èeskom a anglickom
jazyku. Celá táto dokumentácia je takisto prístupná na internetových stránkach. Systém PROMOTIC 6 mono zakúpi od firmy
Microsys, spol. s r. o. alebo prostredníctvom obchodných zástupcov  na Slovensku reprezentovaných firmou Maret systém
(www.maret.sk), ktorá je zároveò distribútorom PLC Amit, èeskej
firmy s rovnakým názvom.
Microsys, spol. s r. o.
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