A U T O M A T Y K A
Od ponad szeúciu lat firma
Astor oferuje polskim
uøytkownikom oprogramowanie
przemys³owe amerykaÒskiej
firmy Wonderware, producenta
najbardziej popularnego
oprogramowania SCADA
(Supervisory Control and Data
Acquisition) - pakietu do
wizualizacji procesÛw
przemys³owych Wonderware
InTouch.
Na polskim rynku InTouch jest
powszechnie stosowany we wszystkich nieomal branøach przemys³u
- obecnie w†Polsce dzia³a juø
ponad 2000 instalacji, a†wúrÛd
uøytkownikÛw pakietu s¹ m.in.:
Huta Katowice, Huta Ostrowiec,
Huta T. Sendzimira, Henkel Polska i†wiele innych duøych firm. Do
grona uøytkownikÛw tego oprogramowania zalicza siÍ takøe wielk¹
rzeszÍ úrednich i†ma³ych przedsiÍbiorstw, bowiem dziÍki swoim
moøliwoúciom - o†ktÛrych wiÍcej
dalej - Wonderware InTouch nadaje siÍ do zastosowania zarÛwno
w†ma³ych, jak i†w†bardzo rozbudowanych aplikacjach.

Moøliwoúci
Tak naprawdÍ funkcjonalnoúÊ
i†moøliwoúci prezentowanego oprogramowania s¹ ograniczone jedynie warunkami sprzÍtowymi aplikacji i†wyobraüni¹ projektanta.
Wonderware InTouch charakteryzuje siÍ takøe kilkoma istotnymi
dodatkowymi moøliwoúciami, ktÛre sprawiaj¹, øe jest to program
popularny wúrÛd polskich uøytkownikÛw. Do najwaøniejszych
moøna zaliczyÊ:
- jest dostÍpny w†polskiej wersji
jÍzykowej oraz z†polsk¹ dokumentacj¹ (podrÍcznikami: uøytkownika, opisÛw funkcji skryptowych, pÛl i†zmiennych systemowych, modu³Ûw dodatkowych
SPC, SQL), pomoc¹, systemem
podpowiedzi i†wskazÛwek,
- ma intuicyjne menu, w†wymagaj¹cych tego miejscach jest to
menu kontekstowe,
- ma konfigurowalne paski narzÍdziowe,
- w†pakiet projektowy wbudowano
wygodny w†obs³udze program zarz¹dzaj¹cy budowan¹ aplikacj¹.
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Edytor zmiennych
Tworzenie aplikacji jest ³atwe
i†szybkie dziÍki moøliwoúci okreúlania parametrÛw zmiennych.
Moøliwy jest takøe import oraz
export zmiennych do pliku CSV
i†ich opracowanie za pomoc¹ takich narzÍdzi, jak Microsoft Excel.

Odnoúniki
Zapewniaj¹ pe³n¹ kontrolÍ nad
projektem - zawsze wiemy, gdzie
wykorzystywana jest dana zmienna.

Predefiniowane obiekty
graficzne
InTouch zawiera w†swoich bibliotekach aø 2500 gotowych elementÛw graficznych, znakomicie
przyspieszaj¹cych stworzenie nawet
bardzo bogatej graficznie aplikacji,
dziÍki czemu projektant moøe ca³kowicie skoncentrowaÊ siÍ na
swoim g³Ûwnym zadaniu. Dodatkowo w†InTouch'u moøna wykorzys-

taÊ olbrzymie zasoby kontrolek
ActiveX rÛønych producentÛw.
System alarmowania oprogramowania InTouch pozwala na swobodne konfigurowanie rÛønych typÛw progÛw alarmowych, a†takøe
zmianÍ zakresÛw alarmowych
w†trakcie dzia³ania aplikacji, co
oznacza ³atwe dostosowanie aplikacji do wymogÛw nadzoru obiektu.
Wyúwietlanie informacji o†alarmach
jest u³atwione dziÍki grupom alarmowym oraz priorytetom, ktÛre s¹
zwi¹zane z†kaødym alarmem. InTouch potrafi takøe rejestrowaÊ
alarmy w†bazach danych Microsoft
Access oraz Microsoft SQL Server
7.0, co z†kolei otwiera szerokie
moøliwoúci raportowania z†poziomu
narzÍdzi Microsoft Office.

Receptury
Modu³ ten stanowi doskona³e
narzÍdzie do przygotowywania zestawÛw receptur, a†takøe do ich

127

A U T O M A T Y K A

wczytywania oraz zapisywania, co
jest konieczne w†kaødym procesie
wsadowym, a†wykorzystywane takøe w†wielu innych przypadkach.

Logowanie danych i†trendy
InTouch ma moøliwoúÊ automatycznego logowania zmian wartoúci zmiennych. Zmiany te moøna nastÍpnie przedstawiaÊ za pomoc¹ trendÛw historycznych (do
oúmiu pisakÛw na wykresie jednoczeúnie). Dodatkowym atutem
jest fakt, ze dziÍki dostÍpowi do
przemys³owej bazy danych Wonderware IndustrialSQL Server, na
wykresach moøna takøe prezentowaÊ dane z†tejøe bazy.

Raportowanie
DziÍki duøym moøliwoúciom ³¹czenia oprogramowania InTouch
z†zewnÍtrznymi programami, takimi
jak Microsoft Excel czy Microsoft
Word, w†aplikacji moøna takøe wykorzystaÊ raportowe moøliwoúci
tych pakietÛw. InTouch potrafi pobieraÊ i†przekazywaÊ informacje poprzez protoko³y SuiteLink, DDE czy
NetDDE, a†takøe ODBC. Posiada on
takøe funkcje s³uø¹ce zapisywaniu
oraz odczytywaniu danych z†plikÛw
tekstowych, np. w†formacie CSV.
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Zdalne adresowanie
zmiennych
Kaøda licencja InTouch pozwala na wykorzystanie w³asnego limitu zmiennych, np. 64 i†- dodatkowo - dostÍp do zmiennych
innych aplikacji wizualizacyjnych
lub programÛw komunikacyjnych,
bez koniecznoúci definiowania
zmiennych I/O. Umoøliwia to
tworzenie duøych funkcjonalnie
aplikacji przy uøyciu tanich licencji (na ma³¹ liczbÍ zmiennych).

Dynamiczne adresowanie
zmiennych
Zmienne pakietu InTouch mog¹ dynamicznie, czyli podczas
pracy systemu, zmieniaÊ swoje
adresy, czyli np. odnosiÊ siÍ kolejno do rÛønych rejestrÛw sterownika. Daje to duø¹ elastycznoúÊ wykorzystywania liczby licencjonowanych zmiennych.
Wszystkie wymienione cechy
(skalowalnoúÊ, otwartoúÊ, ³atwoúÊ
uøytkowania, komplet niezbÍdnych
funkcji), a†takøe polityka cenowa
prowadzona przez producenta powoduj¹, øe InTouch jest produktem dla kaødego. Jak juø wspomniano, rÛwnie doskonale nadaje
siÍ do ma³ych zastosowaÒ, w†ktÛ-

rych liczba zmiennych aplikacji
nie przekracza 64 (np. wizualizacja pracy maszyn lub niewielkich
linii produkcyjnych, wizualizacja
niewielkich przepompowni, kot³owni, itp.), jak i†do ogromnych
systemÛw, wymagaj¹cych zastosowania zaawansowanych aplikacji
(duøe fabryki z†wieloma stacjami
wizualizacji, np. huty, zak³ady
chemiczne itp.). W†kaødym przypadku InTouch bÍdzie rozwi¹zaniem niezwykle ekonomicznym,
nie tylko ze wzglÍdu na niewygÛrowane ceny samych licencji, ale
takøe na koszty wdroøenia i†serwisowania instalacji. Dodatkowo
jest on uzupe³niany przez ca³¹ rodzinÍ oprogramowania przemys³owego FactorySuite 2000, w†ktÛrej
sk³ad wchodzi. Pakiet ten jest ze
sob¹ silnie zintegrowany i†pozwala na zbudowanie kompleksowego
systemu informatycznego firmy.
Witold Czmich, Astor
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje o programie InTouch
mo¿na znaleŸæ na p³ycie CD-EP5/2002B oraz w Internecie pod adresem www.astor.com.pl.
Artyku³ powsta³ w oparciu o materia³y udostêpnione przez firmê Astor Sp. z o.o., tel. (12) 428-63-00,
www.astor.com.pl, info@astor.com.pl.
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