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Serwer

Redundancja
Historia

Wykresy

Konfiguracja wykresów
Administrowanie użytkownikami
Rozszerzenia funkcjonalne

Interfejs modułu
Wirtualizacja
Interfejs klienta
Supervisory Interface M2M
(systemy nadzoru)

tak
embedded, powerfail-safe
Baza danych
Zgodne z OPC UA alarmy i warunki
(arbitralne kategorie alarmowe)
obsługiwane tryby: Hot standby oraz server split operation
działające z redundantnymi źródłami danych (również w wersji niezależnej)
Baza danych wartości procesowych z archiwizacją przyrostową,
funkcja aggregates zgodna z OPC UA (5),
baza danych alarmów (historia alarmów) i historia zdarzeń
Wykresy online (bez archiwizacji)
Wykresy historyczne (offline)
Wykresy online/offline , wieloosiowe, multicharty
- konfiguracja w trakcie projektowania
- konfiguracja przez użytkownika
tak (uprawnienia / prawa, grupy, użytkownicy)
JavaScript (po stronie serwera)
pełny dostęp do wszystkich funkcji związanych z pozycjami
oraz do zewnętrznych baz danych (za pośrednictwem ODBC)
C++ API
standalone , redundancyjny na zamówienie
HTTP / HTTPS (zintegrowany web serwer), WebSockets
OPC UA Data Access (również atvise <-> atvise connectivity)
OPC UA Alarms & Conditions, OPC UA Historical Access HA, OPC UA Methods

Klient
Technologia klienta
Technologia przetwarzania obrazów
Ilość klientów
Powiększanie / Pomniejszanie
Uporządkowane wyświetlanie
Skalowanie
Grafika wektorowa
Podstawowe obiekty
Obiekty procesowe
Ekran alarmów
Wykresy / Multiwykresy
Protokół wejść operatora
Operacje

Wielojęzyczny
Zestawy znaków
Mapy/ System GIS
Zawartość równoległa
Rozszerzenia funkcjonalne
Konfiguracja
Edytor modeli danych
Technologia przetwarzania obrazów
Edytor programowania
Edytor stron
Model programowania
Obiekty graficzne
Biblioteka obiektów

Biblioteka obrazów
Obsługa formatu graficznego
Animacje
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dowolna aktualna przeglądarka internetowa
HTML, SVG, Java Script
dowolna liczba klientów, zależna od licencji,
CCDs (Concurrent Connected Data Points) - jednocześnie wyświetlane zmienne
tak
tak (widoczność obiektów zależna od poziomu zbliżenia) (4)
tak (automatycznie wymiarowanie dostosowane do urządzenia klienta)
tak (bezstratne skalowanie/powiększanie)
patrz Konfiguracja
patrz Konfiguracja
tak
tak
tak
Mysz lub inne urządzenie wskazujące
Klawiatura (możliwość konfiguracji skrótów)
Ekran dotykowy, ekran wielodotykowy(2)
tak (zmiana języka online)
dowolny (włącznie z azjatyckimi językami opartymi o symbole, cyrylicą itp.)
tak/ tak (4)
tak (wszystko, co działa w przeglądarce: HTML, Video, Audio, VRML / 3D, Chat, ...)
Java Script (po stronie klienta)

tak (zintegrowany w atvise builder)
tak (zintegrowany w atvise builder)
tak (zintegrowany Java Script Editor w atvise builder)
tak (zintegrowany HTML edytor w atvise builder)
Type (Class) / instantiated objects, inheritance of properties, graphical objects (face
plates) property of a data object
linia, wielokąt, kształt (dowolny), prostokąt, elipsa itp.
Widżety: etykieta, pole tekstowe, tabela, wykres itp.
tak, obszerny katalog predefiniowanych standardowych obiektów wykonanych z użyciem
grafiki wektorowej(regulowana, rozciągliwa), zawiera między innymi wykresy słupkowe,
wskaźniki, zbiorniki, silniki itp
tak (opcjonalnie)
SVG (oraz inne zgodne z W3C)
tekst, wartość, kolor obwiedni, kolor tła, kolor tekstu, widoczność, operatywność, rozmiar
x/y, pozycja x/y, obrót, miganie i inne

Funkcje SCADA
atvise scada obsługuje wszystkie typowe funkcjonalności SCADA w zakresie alarmowania, historiowania, trendowania,
zarządzania użytkownikami, wielojęzyczności itp.
W przypadku szczególnych wymagań zarówno po stronie klienta jak i serwera dostępna jest dodatkowa opcja Java Script o
wysokiej wydajności.
System ten został specjalnie zaprojektowany dla profesjonalnych systemów automatyki i sterowania, a dzięki swej zaoptymalizowanej strukturze może być wykorzystywany we wszystkich dziedzinach i branżach. Jego wydajność pozwala na skalowanie od małych aplikacji z kilkoma zmiennymi do globalnych instalacji z liczbą zmiennych przekraczającą 1,5 miliona.

HIGHLIGHTS

Server time stamping
Baza danych
Pamięć konfiguracji
System alarmowy

• Redundancja typu Hot Standby
• Architektura Klient-Serwer (Multi-klient)
• Interfejs użytkownia w webowej technologii
• Niezależny od urządzenia i systemu operacyjnego (HTML5, SVG)
PC / Mac / Unix, Tablet, Smartphone, iPad ...
• Komunikacja OPC UA
• Programowanie online / multi-user

Vertical Engineering

• Funkcja aggregates, zgodna z OPC UA
• Wbudowany system alarmowy
• Baza danych historii
• Wykresy online/offline (w pełni zintegrowane „Highcharts“)
• Przełączanie języka/czcionek online
• Zarządzanie użytkownikami i bezpieczeństwo dostępu
• Java script po stronie klienta i serwera

OPC U
A
at wo
rk
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Wydajne i niezawodne środowisko projektowania

Architektura

Projektowanie i konfiguracja odbywa się za pomocą oprogramowania inżynierskiego atvise builder uruchomionego na
dowolnym komputerze PC. atvise builder przez sieć LAN lub Internet uzyskuje dostęp do serwera i umożliwia dokonywanie
zmian online, podczas ciągłej pracy instalacji, np tworzenie obiektów danych, konfiguracja alarmów lub rysowanie obrazów
procesowych.
Dostępnych jest wiele wstępnie skonfigurowanych standardowych obiektów i układów paneli. Ich

Klient

grafika została stworzona za pomocą wbudowanych narzędzi edytora atvise builder i dlatego są one

Klient

w pełni konfigurowalne przez użytkownika. Użytkownik może również tworzyć własne obiekty i

Klient

Klient

Ethernet / Internet

stosować wstępnie skonfigurowane animacje do tych elementów.
serwer
redundancyjny

Zaprojektowane interfejsy użytkownika są natychmiast i bez żadnych modyfikacji stosowane we
wszystkich systemach docelowych - niezależnie od rozdzielczości ekranu, systemu operacyjnego lub

atvise scada
Serwer

przeglądarki internetowej. Częstotliwości odświeżania i odpowiedzi przewyższają wszystkie osiągane

Ethernet / Internet

wcześniej w aplikacjach internetowych, a nawet w konwencjonalnych systemach SCADA.
PLC

atvise® builder

Wizualizacja / Wykresy

Interfejs
Praca równoległa
Typy danych
Mapowanie danych
Modelowanie danych
Nazewnictwo danych
Usługa znakowania czasowego
Znakowanie jakości
Tryb transmisji
Częstotliwość aktualizacji
Update Inhibition
Monitorowanie połączenia
Kontrola dostępu / bezpieczeństwo
Przeglądanie przestrzeni nazw
Tryb symulacji
Logger

Licencjonowanie – CCDs
Produkty atvise® umożliwiają dowolnej przeglądarce internetowej (klientowi) dostęp do środowiska wykonawczego wizualito całkowita liczba punktów dostępu i przeglądanych danych we wszystkich współbieżnych wizualizowanych wyświetlaczach w przeglądarkach internetowych, które są połączone z jednym licencjonowanym środowiskiem uruchomieniowym
atvise®. Przykład: 50 CCD równa się pięciu równoczesnym użytkownikom, każdy ogląda 10 punktów danych na otwartym
wyświetlaczu w przeglądarce internetowej.

PLC

PLC

PLC

atvise® scada fakty
Proces s in terfa ce
Protokoły

zacji / atvise scada ®. Licencjonowanie atvise® scada opiera się na "Współbieżnych połączonych punktach danych" (CCD): jest

atvise® builder
Narzędzie inżynieryjne

®

OPC Unified Architecture (UA) Data Access
OPC Data Access V2.05, V3.0
webMI Data Interface, SNMP
Ethernet (typ zależny od systemu docelowego)
tak (wiele protokołów, wiele źródeł danych)
Typy podstawowe zgodne z OPC UA, tablice i struktury
zintegrowane (cyfrowe, analogowe i typu string jako elementy dowolnych struktur)
tak (automatyczne)
dowolne nazwy (możliwe użycie nazwy źródła)
tak (z PLC/kontrolera, zgodny z OPC )
tak (z PLC/kontrolera, zgodny z OPC )
sterowane zdarzeniami
W zależności od projektu i konfiguracji (1)
Można konfigurować interwały próbkowania i publikowania
zależny od czasu / progu
tak
tak (zgodne z OPC UA, w tym szyfrowanie SSL)
tak (hierarchiczny interfejs przeglądania w projekcie i środowisku wykonawczym)
tak (wszystkie wartości procesowe można ustawić bez PLC)
tak (diagnostyczny interfejs użytkownika)

S erwer
Podstawowa technologia
Model danych procesowych
Model programowania
Wielkość danych

C++ platform independent
w pełni ustrukturyzowany, zorientowany obiektowo (hierarchia, typy pochodne) zgodnie z OPC UA
Type (Class) / instantiated objects, inherited properties
skalowalny i zależny od platformy sprzętowej
>1,5m wartości zewnętrznych procesów (1)

Wieloprocesowość

Wielowątkowe obliczenia / korzyści z systemów wielordzeniowych / wieloprocesorowych

Licencje atvise® scada oferowane są w pakietach CCD: 50 CCD, 150CCD, 1500 CCD ...
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Konfiguracja
Zaawansowana grafika

Import/Eksport

dowolne kształty i ścinki, fazowanie, proste i złożone cieniowanie gradientowe,
przezroczystość, półprzezroczystość (alpha blending), obrót, cieniowanie,
transformacja / adaptacja istniejącej grafiki SVG
OPC UA (Ethernet / TCPIP)
tak (możliwość dokonywania zmian w uruchomionym projekcie)
tak (możliwy zdalny dostęp)
tak (kilku programistów pracuje nad jednym projektem w tym samym czasie)
atvise builder może zaoferować użytkownikom skonfigurowany zestaw funkcji
(różne grupy / poziomy kwalifikacji)
XML - zgodny z definicją schematu wydaną przez OPC Foundation,

Monitor danych procesowych
Statystyka danych procesowych
Dziennik systemu
System pomocy online
Lista odnośników
Funkcja debugowania serwera / klienta

tak
tak
tak
tak
tak
tak

Klient
Serwer
Skonfigurowana instalacja
Licencjonowanie

nie wymaga instalacji (technologia webowa)
instalacja przez Internet / sieć (lub CD-ROM)
tak (specyficzne korekty dla projektu za pomocą XML)
CCD (Concurrent Connected Data Points) - jednocześnie wyświetlane zmienne
na wszystkich podłączonych klientach
klucz oprogramowania zależny od sprzętu, klucz sprzętowy(pendrive)

Interfejs serwera
Programowanie online
Programowanie zdalnie
Wielu użytkowników
Funkcje

atvise scada
®

Diagnoza

Instalacja

Technologia webowa
Dostarczanie informacji niezależnie od lokalizacji i dnia stało się paradygmatem wszystkich sfer naszego życia w
erze internetu. Wymóg ten rozszerza się w ramach automatyzacji przemysłowej w zakresie selektywnej operacji
dla roli i osoby oraz manipulacji procesami. Konwencjonalne systemy sterowania i systemy operacyjne przygotowano w odniesieniu do innych wymagań i na podstawie starszych, ograniczających technologii, przez co ich

Ochrona licencji
Wymagania sprzętowe dla serwera
Urządzenie

przydatność jest wyraźnie ograniczona względem dzisiejszych trendów.

Najnowocześniejsza Technologia
Korzystając z najnowszych technologii podczas opracowywania atvise scada, udało się pokonać klasyczne
ograniczenia: teraz Internet służy światu automatyzacji - wizualizacja oparta na najnowszych technologiach
webowych. Implementacja standardów przemysłowych i komunikacyjnych (np. OPC UA) pozwala klientom
ograniczyć czas projektowania oraz wdrożenia do minimum.

Otwarte Standardy
Koncentrując się na ustalonych standardach (takich jak HTML5, SVG - grafika wektorowa, TCP / IP) wygenerowany interfejs użytkownika jest wyświetlany i uruchamiany we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych bez specjalnych dodatków, takich jak pojedyncze wtyczki, ActiveX, Java lub Silverlight. Oznacza to
wartość dodaną: przeglądarki internetowe są wszędzie urządzeniami niezależnie dostępnymi - na poziomie
konkretnego obiektu lub w przypadku usług zdalnych. Wyeliminowanie kłopotliwych instalacji i aktualizacji
klienta oznacza mniej wysiłku związanego z obsługą i serwisem.
Nieograniczone możliwości w projektowaniu graficznym wraz z najwyższym poziomem bezpieczeństwa dostępu to korzyści, jakie oferuje dzisiejszy Internet w erze smartfonów i tabletów (HTML5). atvise scada jest całkowicie opraty na standardach, a nie na prowizorycznym "podłączaniu się z zewnątrz", dzięki czemu zapewnia
najwyższą wydajność, skalowalność, szybkość i prostotę działania.
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System operacyjny
Urządzenia wejściowe
Wymagania sprzętowe dla inżynierii
Urządzenie

Minimalna konfiguracja: komputer lub serwer z co najmniej 1 GHz, 2 GB pamięci RAM, sieć (LAN),
16 GB dostępnego miejsca na dysku
Zalecane minimalne wymagania: komputer lub serwer z 1,6 GHz, 2 rdzenie,
4 GB pamięci RAM (zależnie od projektu), sieć (LAN), urządzenia wejściowe, wyświetlacz 1280x1024,
512 MB dostępnego miejsca na dysku (3)
Windows 7, 8 i 10 (32-bit / 64-bit) i Windows Server 2012 R2 (64-bitowy) (6)
niewymagane (możliwe bezobsługowe działanie serwera z możliwością zdalnego administrowania)

Komputer lub serwer z 1,6 GHz, 2 GB RAM (zależnie od projektu), sieć (LAN),
wyświetlacz 1280 x 1024

System operacyjny

Windows 7, 8 i 10 (32-bit / 64-bit) i Windows Server 2012 R2 (64-bitowy) (6)

Urządzenia wejściowe

Klawiatura, mysz

Wymagania sprzętowe dla klienta
Urządzenie
System operacyjny
Przeglądarka internetowa
Urządzenia wejściowe
Wymagania sprzętowe dla redundancji
Urządzenie
System operacyjny
Urządzenia wejściowe

Komputer, notebook, tablet, smartfon, iPad lub podobny. Wymagana wydajność procesora
i pamięć zależy od typu urządzenia / technologii oraz wielkości / parametrów projektu
dowolny (wymagana jest przeglądarka internetowa)
dowolna aktualna przeglądarka internetowa (Javascript, HTML5, SVG)
przykładowo Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Safari lub podobne
w zależności od technologii urządzenia i systemu operacyjnego
Szczegółowe informacje zostały zawarte w dokumentacji dotyczącej redundancji
Windows 7, 8 i 10 (32-bit / 64-bit) i Windows Server 2012 R2 (64-bitowy) (6)
niewymagane (możliwe bezobsługowe działanie serwera z możliwością zdalnego administrowania)

Notatka
1) Dane dotyczące wydajności zależą od objętości danych, mocy obliczeniowej, wydajności sterownika / urządzenia i topologii sieci / obciążenia. Wydajność zależy głównie od aplikacji
2) Obsługa Multi Touch zależy od konkretnych funkcji urządzenia, systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej
3) W przypadku konfiguracji na dużą skalę należy zainstalować najnowocześniejszy sprzęt serwerowy z odpowiednią wydajnością
4) Możliwość dostosowania na poziomie aplikacji
5) ważne dla wersji atvise 3.1 i wyższej
6) atvise wersja 2.5.x: również Windows XP SP3 może być używany jako system operacyjny
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