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Anotace 

Cílem této bakalářské práce je seznámit se s technikami a technologiemi 

používanými při řízení a vizualizaci technologických procesů a to hlavně s ohledem na 

využití volně dostupného softwaru poskytovaného pod licenci open-source. Podrobně je 

prozkoumaná možnost instalace, nastavení a způsob využití programu OpenSCADA. Dále 

jsou na jednoduchých příkladech popsány možnosti komunikace programu s řídicími 

systémy a vytvoření operátorského prostředí pro vizualizaci a řízení vybraných procesů. 
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Annotation 

The aim of this bachelor thesis is to introduce the techniques and technologies for 

the management and visualization of technological processes, mainly with regard to the use 

of the freeware provided under open-source license. Explored in detail is the possibility of 

installation, settings and way of use of the program OpenSCADA. Further are on the simply 

examples described the possibilities of the communication between program and control 

systems and the creating of operator environment for visualization and management of 

selected processes. 
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ÚVOD 

Vizualizace technologických procesů je důležitou součástí dnešního způsobu řízení 

výrobních procesů v průmyslu. S jejich nasazováním dochází ke zjednodušení a 

automatizaci ovládání a monitorování průmyslových procesů. S vědecko-technickým 

rozvojem je kladen stále větší důraz na vizualizační aplikace s cílem zlepšení kvality, 

výkonu, možností rozšiřování a škálování se současným snížením celkových nákladů. 

Z tohoto důvodu a s cílem uspokojení rostoucích nároků průmyslů jsou nasazovány 

pokročilé nástroje zefektivňující vizualizaci technologických procesů.  

Ve své práci bych se rád věnoval moznosti využití open-source software pro tvorbu 

vizualizací technologických procesů. Na trhu je dostupných mnoho komerčních řešení pro 

vizualizaci technologických procesů. Tato řešení mohou být dodávaná jako hotový produkt, 

který je dodáván spolu s technologickým zařízením, nebo jsou vytvářena dle specifikace 

zadavatele pro nasazení na konkrétní část výrobního procesů. Dodavatel provede vývoj, 

odzkoušení a instalaci systému u zákazníka a tímto jeho úloha končí. Takto vytvořený 

systém po nasazení je sice plně funkční, ovšem při změně výrobního procesu je nutno se 

opět obrátit na dodavatele vizualizačního softwaru a žádat o provedení změn v programu, 

což sebou nese další náklady. Na druhou stranu nákup takového řešení nevyžaduje žádné 

znalosti v oboru tvorby vizualizačních aplikací. Další možnosti je pokusit se o vytvoření 

vizualizačního softwaru vlastními silami. Možnosti vizualizace jsou závisle od softwarových 

prostředků, na kterých jsou vyvíjeny. Můžeme použít například standartní programovací 

jazyk (např. C, C++,C#, Pascal) a psát aplikaci od základů, nebo využit k tomuto účelu 

vizualizační software třetích stran. S ohledem na cenu a dostupnost se v tomto směru využití 

open-source vizualizačního softwaru přímo nabízí. [2] 

V této práci se po krátkém úvodním seznámení s procesem vizualizace v obecné 

rovině zabývám použitím open-source software a možnosti jeho využití při tvorbě 

vizualizací technologických procesů. V další částí je popisován již konkrétní vizualizační 

software OpenSCADA a způsob jeho využití při komunikací s řídicími systémy. V praktické 

části je pak na několika jednoduchých příkladech demonstrován způsob použití tohoto 

softwaru.  
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1 VIZUALIZACE TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ 

Vizualizace je zobrazování skutečnosti ve formě, kterou je možno vnímat 

prostřednictvím zraku. Pokud mluvíme o vizualizacích technologických procesů, máme na 

mysli vizuální ztvárnění dat získaných pomocí např. PLC či PAC automatů, nebo jiných 

datových zdrojů. 

Obrázek 1 Vizuální ztvárnění procesů 

 

Řízení je definováno jako cílené působení na řízený objekt tak, aby bylo dosaženo 

určitého předepsaného cíle. V případě řízení technologických procesu se jedná o mnoho 

činnosti počínaje zadáním nového požadovaného stavu technických prvků až po zasahování 

do řídicího procesu v případě mimořádných nepředvídatelných událostí, ruční ovládání 

akčních členů, přestavování parametrů regulačních obvodů a řízení sekvenčních 

procesů.[11] 

 

 
Reálné nebo historické údaje a události z 

procesu, obraz reálné scény, grafický snímek 

procesu nebo vstup od uživatele 

Vizualizační systém 

Vizualizační výstup pro podporu rozhodování 

  
Monitorování Ovládání Návrh řešení Zprostředkování vědomostí 

Stupeň inteligence vizualizačního systému 
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1.1 Cíle vizualizace technologických procesů 

Vzhledem k současnému vývoji vizualizačních systému je možné vymezit jejich 

funkci z pohledu konečných uživatelů následovně [3]: 

 ulehčení orientace v řídicím procesu,  

 systém pomocné vizualizace (animované pohledy) podle reálné struktury a zobrazení 

stavu procesu,  

 zobrazení procesních informací v reálném čase pro operativní sledování a 

monitorování, 

 možnost ovládání (dálkového řízení, supervizního řízení),  

 evidence povelů, možnost zadání hesla, diagnostika zařízení podle periodického 

programu nebo podle speciálních požadavků, 

 správa hlášení přicházejících z procesu a procesních stanic, tj. signalizace vzniku 

výstrahy a alarmu, potvrzení stavu hlášení, možnost jejich třídění podle závažnosti a 

možnost přiřazení různých typů zvukových signalizací, archivace a dokumentace 

této činnosti, 

 zobrazování a správa trendů procesních veličin, zejména ve tvaru časových průběhů.  

 logování – záznam procesních hlášení a zpráv o stavu řízeného procesu, tj. archivace 

naměřených hodnot, stavů a událostí s možností využití pro další zpracování 

databázovými systémy, 

 zobrazení statistických informací pro monitorování a řízení kvality procesu, 

 možnost spojení do sítí LAN, WAN po různých přenosových médiích (jednotná 

telefonní síť, systém GSM, rádiové sítě, družicový přenos aj.).  

 

Se systémem vizualizace technologických procesů úzce souvisí pojem SCADA [10] 

„…SCADA je zkratka pro "Supervisory Control And Data Acquisition", tedy 

"dispečerské řízení a sběr dat". Obvykle se tento pojem používá pro software, který z 

centrálního pracoviště monitoruje průmyslová a jiná technická zařízení a procesy a 

umožňují jejich ovládání. Jde o: 

 průmyslové procesy ve strojní nebo procesní výrobě (kontinuální nebo 

dávkové), 

 technické procesy v distribučních sítích (voda, plyn, elektřina apod.), 

dopravních sítích (např. řízení dopravní signalizace, protipožárních systémů 

a větrání v tunelech) a komunikačních sítích, 

 procesy při řízení technických zařízení budov (HVAC, zabezpečení), 
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 sledování spotřeby elektřiny v zařízeních jako jsou průmyslové závody, 

nákupní centra, městské aglomerace, zaoceánské lodě apod. „ 

 

Pojem SCADA obvykle znamená počítačový systém, který působí jako nadřazený 

nástroj ve vztahu k PLC a dalším zařízením. Obecně platí, že PLC jsou připojeny přímo na 

pohony (ventily, čerpadla, atd.) nebo různé snímače a shromažďují aktuální data z těchto 

objektu, případně provádějí automatickou regulaci. Prostřednictvím PLC jsou data 

přenášena do nadřazeného (SCADA) systému, zde jsou archivovány a zpracovávány do 

uživatelsky přívětivé podoby. Dispečerské úroveň řídicího systému umožňuje vizualizaci 

technologických dat, zadávání povelů, nastavování parametrů procesu, řízení technologie 

pomocí předdefinovaných sekvencí a postupů a řadu dalších podpůrných funkcí. 

Software pro SCADA/HMI systémy 

Pro vizualizací technologických procesu existuje celá řada jak komerčních tak i 

open-source řešení. Mezi nejznámější a nejčastěji nasazované komerční systémy českých 

výrobců patří například SCADA/HMI systém Reliance společnosti GEOVAP, spol. s r.o. 

dostupné z www.reliance.cz, systém Promotic firmy MICROSYS, spol. s r.o. 

(www.promotic.eu/cz) nebo systém Control Web společnosti Moravské přístroje a.s. 

(www.mii.cz). Tyto systémy jsou určeny pro nasazení v operačním systému Windows a 

jejich cena v závislosti od počtu licenci může dosahovat řadově desítek až stovek tisíc korun. 

Výrobce však ke svým produktům poskytuje rozsáhlou podporu, provádí různá školení, 

semináře a výukové kurzy. Firmy rovněž nabízejí možnost dodání hotové aplikace na klíč, 

přesně podle přání a požadavků zákazníka. Vzhledem ke komerčnímu charakteru je u těchto 

systému věnována velká pozornost uživatelskému prostředí pro vývoj vizualizačních 

obrazovek aplikace. Jedná se zejména o možnost jednoduchého a rychlého sestavení 

aplikace pomocí různých pomocníků a průvodců a způsob vytváření aplikace sestavením 

z připravených grafických prvků.  
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1.2 Open-source software 

Za každým počítačovým programem stojí jeho autor (případně skupina autorů nebo 

společnost označovaná jako výrobce), který formou srozumitelnou pro počítač vyjádří svoje 

nápady, myšlenky a postupy. Výsledek tohoto úsilí je potom nabídnut potenciálním 

uživatelům – a to buď zdarma, nebo za poplatek. Použití programu je však možné pouze 

tehdy, jsou-li dodržené podmínky stanovené v tzv. licenční smlouvě a to bez ohledu na to, 

zda autor za svůj program požaduje poplatek či nikoli. Jednou z možnosti pro vývojáře, jak 

bezplatně šířit svůj software, je jeho šíření jako tzv. Open-source software.  

Open-source je dle definice [7]  

„open-source software (open software, zkratka OSS) počítačový software s 

otevřeným zdrojovým kódem. Otevřenost zde znamená jak technickou dostupnost kódu, tak 

legální dostupnost – licenci software, která umožňuje, při dodržení jistých podmínek, 

uživatelům zdrojový kód využívat, například prohlížet a upravovat (na rozdíl od 

proprietárního software). V užším smyslu se OSS míní software s licencí vyhovující definici 

prosazované Open Source Initiative (OSI). Pro odlišení se někdy open-source software 

vyhovující požadavkům OSI označuje Open Source (s velkými písmeny).“ 

V běžném hovorovém vyjadřování používáme označení open-source pro označení 

softwaru, který má mnoho podobných vlastnosti jako Open-Source, ale nesouvisí přímo 

s otevřeností zdrojového kódu. V první řadě jde o vlastnosti jako bezplatná dostupnost 

softwaru, nekomerční charakter a vývoj prováděný dobrovolníky. V poslední době vzrůstá 

také zájem firem o open-source řešení a to zejména z důvodu inovací a nových řešení 

problému. Zejména v oblastí webových technologii je použití open-source velmi typické.  

Proč zvolit open-source řešení 

Důvodu proč použít open-source řešení je mnoho. Mezi hlavní výhody patří [5]: 

 Nulové náklady - zdarma získáme software, který bychom jinak vlastním týmem 

vyvíjeli několik týdnů či měsíců. Ušetří se tak obrovské náklady za vlastní vývoj. 

Lze jej instalovat legálně na neomezený počet počítačů, aniž by bylo nutné 

kupovat další licence.  

 Dostupnost nástrojů - díky open-source máme k dispozici robustní nástroje, které 

často převyšují vlastnosti komerčních. Často jsou rovněž zdarma. [5] 
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 Bezpečnost - dle dostupných statistik je bezpečnější než komerční software. 

Paradoxně je to právě kvůli možnosti přístupu ke zdrojovým kódům. Nicméně 

open-source také znamená mít aplikaci neustále aktualizovanou o bezpečnostní 

záplaty. 

Mezi nevýhody open-source patří: 

 Nutnost pravidelných bezpečnostních záplat aplikace 

 Někdy chybí dokumentace nebo uživatelská podpora 

 Problémy s kompatibilitou hardwaru a softwaru 

 

Pří nasazování open-source řešení ve výrobní praxi je třeba se zabývat dvěma 

hlavními faktory.  

V první řadě se jedná o samotný operační systém. V tomto směru je v dnešní době 

možno vybírat z celé řady GNU/Linuxových distribucí. Volba konkrétní distribuce záleží na 

mnoha dalších okolnostech a to zejména kdo a k jakému účelu bude systém využívat, na 

jakém hardwaru bude systém provozován a s jakým software bude pracováno [4]. 

Dále je nutno zabývat se samotným open-source softwarovým řešením. Zde musíme 

vzít v úvahu, zda daný software vyhovuje naším požadavkům z hlediska funkčnosti, 

komunikace, obtížností ovládaní, eventuálně zda je zajištěna podpora a připravena 

uživatelská dokumentace [4]. 
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2 VIZUALIZAČNÍ SOFTWARE OPENSCADA 

Open-source řešení v oblasti vizualizací systému dnes rovněž existuje celá řada. 

Jmenujme například systémy: ScadaBR, Open Automation, Tango control Systém, 

IndigoSCADA, openSCADA. Tyto systémy lze provozovat zpravidla v operačních 

systémech Windows nebo Linux. Velmi rozdílný je však přístup tvůrců těchto systému 

k oficiální podpoře či tvorbě dokumentace. U některých systému je poskytovaná 

profesionální podpora, včetně dokumentace a jiné systémy jsou opatřeny pouze základním 

popisem funkcionality. Často je open-source software využíván jako základní nástroj pro 

tvorbu komerčních vizualizací, kdy zdrojové kódy softwaru jsou veřejně dostupné, ale cílem 

firmy není všeobecná podpora vizualizačního softwarů ale prodej služeb při tvorbě a 

nasazení hotové aplikace pro řízení a vizualizaci technologických procesů. 

Jedním z volně dostupných prostředí pro tvorbu vizualizací technologických 

procesů, který zároveň nevyžaduje operační systém MS Windows je software OpenSCADA. 

S tímto názvem však existují dva projekty, které jsou zcela rozdílné a kromě názvu nemají 

nic společného. Prvním je projekt „openSCADA“ (s malým „o“ na začátku) který je 

v posledním roce dále rozvíjen německou společnost IBH Systems GmbH, a tento projekt je 

dále vyvíjen pod názvem „Eclipse SCADA“. Druhým projektem s tímto názvem je 

Ukrajinský projekt OpenSCADA, jehož tvůrcem je Savochenko Roman Alekseevich.  

Vzhledem k tomu, že dle zadání této bakalářské práce byl určen software 

OpenSCADA, aniž by bylo blíže specifikováno, o který projekt se jedná, bylo nutno vybrat 

jeden z těchto projektů. Po vstupním seznámení se z oběma projekty byl zvolen Ukrajinský 

projekt OpenSCADA a to zejména z důvodu lepší dostupností informací o projektu a jazyku 

ve kterém je dostupná dokumentace projektu (ruština). V celé práci se tedy dále budeme 

zabývat pouze Ukrajinským projektem OpenSCADA.  

V této kapitole nejprve stručně charakterizujeme systém, popíšeme možné oblasti 

použití systému a jeho architekturu a ukážeme způsob práce s programem.  
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2.1 Základní charakteristika systému OpenSCADA 

Jedna se o otevřený, volně dostupný, SCADA systém založený na principech 

modularity, který je multiplatformní a široce škálovatelný. 

Projekt vznikl v roce 2003 a je neustále vyvíjen. Současná verze je 0.8.12 LTS ze 

dne 27. 12. 2014. Informace k projektu jsou umístěny na webových 

stránkách: http://oscada.org, http://wiki.oscada.org, fórum: http://oscada.org/ru/forum. 

Program je licencován pod licencí GPL v2. Vzhledem k tomu, že tento projekt je koncipován 

jako open-source software je zaručeno, že i nadále bude jeho vývoj, testování, šíření a použití 

umožněno značnému množství vývojářů i dalším zájemcům zdarma.  

OpenSCADA systém je navržen pro: 

 získávání dat – sběr dat ze zařízení typu PLC  

 jejích archivaci – uchovávání dat v databázích pro pozdější použití  

 vizualizaci informací – zobrazování aktuálního stavu procesů  

 kontrolní činnosti – upozornění na překročení nastavených mezí s možnosti 

jejich manuálního nastavení 

 další související činnosti charakteristické pro plně funkční SCADA systémy.  

Mezi hlavní cíle projektu OpenSCADA patří otevřenost, spolehlivost, flexibilita, 

škálovatelnost a dostupnost se současným poskytnutím bezpečného a uživatelsky 

přívětivého rozhraní. 

Jako základní (hostitelský) operační systém (OS) pro provoz systému je použit 

operační systém Linux. Tento systém je vhodným řešením v oblasti spolehlivosti, flexibility, 

škálovatelnosti, dostupnosti, popularity a zastoupení na trhu. Vzhledem k tomu, že je systém 

OpenSCADA vytvářeny na standardu POSIX OS, na multiplatformních zásadách, není 

vyloučená i jeho případná budoucí adaptace na jiný OS. Primárně je systém vyvíjen na 

linuxové distribuci ALTLinux, což je víceméně klon distribuce Mandriva upravený 

speciálně pro uživatelé používající cyrilici. Binární balíčky pro instalaci jsou rovněž 

vytvářeny pro linuxové distribuce OpenSUSE, Mandriva, Fedora, CentOS, ASPLinux, 

Debian, Ubuntu, Gentoo, dále pro některé zařízení značky Nokia a vybrané PLC.   
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Minimální požadavky na hardwarové vybavení počítače jsou rozdílné v závislosti od 

role, v jaké bude systém provozován. Pro asi nejběžnější nasazení jako server SCADA 

systému jsou minimální požadavky následující: procesor (CPU) x86_32 (řady i586 nebo 

vyšší), x86_64 nebo ARM, s frekvencí minimálně 500 MHz, paměť alespoň 128 МB, 10 

GB volného místa na disku (včetně ОS a místa pro databáze). 

2.2 Oblast použití  

OpenSCADA systém je navržen tak, aby vykonával běžné funkce typické pro 

SCADA systémy, a mohl být použit i v přilehlých oblastech informačních technologií. 

OpenSCADA systém může být použit: 

 v průmyslových zařízeních, jako plně funkční SCADA systém; 

 v zařízeních se systémem Linux plnících roli PLC (například Raspberry Pi 

nebo PLC firmy ICP DAS typ LP-8x81); 

 pro stavbu různých modelů (technologických, chemických, fyzikálních, 

elektrických procesů); 

 na osobních počítačích, serverech a klastrech pro sběr, zpracování, prezentaci 

a archivaci informací o systému a jeho okolí. 

 

Nejčastěji bude systém OpenSCADA používán jako klasicky SCADA systém. Při 

tomto nasazení je OpenSCADA systém v roli centrálního serveru, který zajišťuje 

komunikaci a sběr dat s technologických procesů a zařízení typu PLC, jejích vstupní 

zpracování a provedení uživatelských výpočtů, předání dat do systémů vyšší úrovně, 

vizuální ztvárnění dat a jejích třídění a archivaci. V této roli je systém OpenSCADA spuštěn  

na jednom počítači a práce s tímto programem je umožněna v režimu konfigurace systému, 

v režimu tvorby vizuálních obrazovek a v režimu provozování vizualizace (blíže viz kapitola 

2.3). Tento způsob použití zároveň umožňuje dálkově prostřednictvím sítě a webového 

prohlížeče přistupovat do konfiguračního rozhraní systému OpenSCADA nebo je možno 

ve webovém prohlížeči dálkově spustit a provozovat samotnou vizualizační aplikaci.  
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Obrázek 2 OpenSCADA v roli serveru 

 

OpenSCADA systém s počítačem plnícím roli serveru můžeme rozšířit o další 

počítače vybavené softwarem OpenSCADA, které budou sloužit jako stanice operátorů 

technologického procesu nebo jako dispečerský pult. Na těchto stanicích již nebude 

primárně probíhat sběr dat z technologického procesu, ale půjde hlavně o provozování 

vizualizačních aplikací. Data pro zobrazení jsou poskytována OpenSCADA serverem a 

komunikace probíhá prostřednictvím lokální sítě. V této roli je rovněž možný dálkový 

přístup z jiného počítače pomocí webového prohlížeče. 
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Obrázek 3 OpenSCADA v roli dispečerské stanice 

 

Další možností jak lze používat systém OpenSCADA je jeho umístění v zařízeních 

plnících roli PLC se systémem Linux (například Raspberry Pi nebo PLC firmy ICP DAS typ 

LP-8x81). V tomto případě se jedná o umístění systému jako součást technologického 

procesu a jeho úkolem je samotné provádění automatizační úlohy a přenos proměnných 

veličin prostřednictvím komunikačního rozhraní do nadřazené úrovně. 
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Obrázek 4 OpenSCADA plnící roli PLC 

 

2.3 Architektura systému OpenSCADA 

Svojí vysokou pružnost a variabilitu systém OpenSCADA získal díky tomu, že je 

konstruován modulárním způsobem. Tyto moduly jsou uloženy v dynamických knihovnách 

a každá knihovna může obsahovat více modulů různého typu. Dynamické knihovny je 

možno za běhu systému měnit, což umožňuje průběžně aktualizovat části systému.  

Architektonický je systém OpenSCADA je rozdělen do devíti podsystémů (obrázek 

číslo 5). Tyto podsystémy mohou být dvou typů: konvenční a modulární. Modulární 

subsystémy mohou být libovolně rozšiřovány pomocí modulů. Každý modulární subsystém 

může obsahovat celou skupinu modulů. Například, modulární subsystém "databáze" je 

sestaven s modulů pro různé typy databází (DBF, MySQL, SQLite,…). Systém 

OpenSCADA obsahuje sedm subsystému modulárních a dva konvenční subsystémy [8]. 
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Obrázek 5 Blokové schéma OpenSCADA 

Konvenční subsystémy OpenSCADA: 

 Správa modulů 

 Bezpečnost 

Modulární subsystémy OpenSCADA 

 Databáze  

 Transporty  

 Transportní protokoly 

 Sběr dat 

 Archivy (zprávy a hodnoty) 

 Uživatelské rozhraní 

 Speciální a doplňkové moduly 

 

2.4 Práce s programem OpenSCADA 

Vlastní práce se systémem OpenSCADA je možná ve třech režimech. Jedná se o 

režim konfigurační, režim tvorby uživatelských obrazovek a režim provozování vizualizační 
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aplikace. Pro každý režim je připraveno jiné rozhraní a možnost jeho spuštění závisí od role, 

v jaké je systém provozován, resp. od přítomností daných modulů v systému. 

Konfigurační rozhraní 

Základním rozhraním systému OpenSCADA je konfigurační rozhraní. Jedná se o 

hlavní nástroj pro nastavování systému jako celku, tak i pro konfiguraci jednotlivých 

modulů. Na základě nastavení provedeného v tomto rozhraní je následně spouštěno grafické 

rozhraní pro tvorbu uživatelských obrazovek, nebo je spuštěn režim provozování 

vizualizační aplikace. Tento přístup má následující důležité výhody: 

 Škálovatelnost. Můžete připojit pouze požadované konfigurační moduly. 

 Eliminuje potřebu aktualizovat konfiguraci s přidáním nových modulů nebo funkcí. 

 Možnost dynamické konfigurace, tj. konfigurace může být provedena přímo v 

systému a to jak lokálně tak i dálkově. 

 Jednoduchá rozšiřitelnost konfiguračního rozhraní přidáním konfiguračního pole do 

rozhraní pro správu pouze u komponent, kde je to vyžadováno. 

V OpenSCADA jsou tři možnosti jak provozovat konfigurační rozhraní v závislosti 

na tom, jakým způsobem je k systému přistupováno (lokálně, prostřednictvím sítě). V první 

řadě je zde konfigurační modul založený na Qt GUI knihovně - UI.QTCfg. Poskytuje 

pokročilé konfigurační rozhraní, které umožňuje pracovat z lokální stanice a ze vzdálené 

stanice v lokálních i globálních sítích, včetně zabezpečeného připojení. Rozhraní je 

zobrazeno na obrázku č. 6.  

Druhé konfigurační rozhraní je založeno na dynamických webových technologiích 

(DHTML) - UI.WebCfgD. Poskytuje taktéž totožné konfigurační rozhraní přístupné 

prostřednictvím obvyklého webového prohlížeče, které lze ovládat jak z lokální stanice-

serveru, tak i ze vzdálené stanice v lokálních i globálních sítích, včetně zabezpečeného 

připojení. Rozhraní je zobrazeno na obrázku č. 7. 

http://wiki.oscada.org/Doc/QTCfg?v=xjf
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Třetí konfigurační rozhraní je vytvářeno pomocí modulu UI.WebCfg. Toto rozhraní 

je založeno na statických webových technologiích (XHTML). Poskytuje odpovídající 

konfigurační rozhraní, které umožňuje ovládat stanici místního serveru taktéž 

prostřednictvím obvyklého webového prohlížeče.  

Obrázek 6 QTCfg - základní konfigurační rozhraní programu 

http://wiki.oscada.org/Doc/WebCfg?v=11q9
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Vlastní okno konfiguračního rozhraní je rozděleno na dvě hlavní části. V levé části 

je zobrazen strom modulů, kde jsou zobrazeny jednotlivé subsystémy a v nich instalované 

moduly. Po vybrání nějakého modulu se v pravé části okna zobrazí na záložkách, 

konfigurační pole pro provedení nastavení vlastností daného modulu. 

Režim tvorby uživatelských obrazovek  

Samotná tvorba vizuálního rozhraní operátora probíhá v okně s názvem 

„OpenSCADA Vision developing“ viz obrázek č. 8. Toto okno spustíme kliknutím na ikonu 

„Operation user interface“ v horní liště, nebo příslušným příkazem v menu. Spuštění je 

možné pouze z rozhraní modulu UI.QTCfg. Pro tvorbu vizuálních obrazovek jsou v systému 

přítomné různé knihovny obsahující grafické prvky. Základní knihovna „originals“ obsahuje 

základní prvky pro tvorbu vizuálního rozhraní, jako je nástroj pro vkládání a kreslení čar a 

křivek, nástroj pro vytváření elementů formuláře (tlačítko, check box, combo box apod.), 

nástroj pro práci s textem, dále pak nástroj Media, Diagram, Protocol, Document a Element 

box. Další knihovnou přítomnou v systému je knihovna „Main“. Obsahující asi dvě desítky 

aktívních grafických objektů, které jsou velice často využívány při tvorbě uživatelského 

rozhraní pro řízení technologických procesů. Mezi nejpoužívanější objekty této knihovny 

Obrázek 7 Konfigurační rozhraní WebCfgD spuštěné ve webovém prohlížeči na tabletu 
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patří prvek „anShow“ sloužící k zobrazení hodnoty analogového parametru, či prvek 

„ElCadr“ jako univerzální ovládací panel pro různá zařízení. Další knihovna s názvem „Doc“ 

obsahuje několik dynamický generovaných reportů a protokolů, které mohou například 

zobrazovat přehled vybraných události probíhajících v systému. Projekt „demo station“ 

rovněž obsahuje knihovnu grafických prvků s názvem „mnEls“. Tato knihovna obsahuje cca 

třicet prvků znázorňujících převážně různé částí potrubí.  

Okno pro tvorbu vizualizací obsahuje kromě standartní nabídky funkcí a pásu ikon 

ještě dva podokna, každé se dvěma záložkami. V prvním podokně jsou záložky „Projects“, 

ve které je zobrazena struktura vytvářeného projektu vizualizace a záložka „Widgets“ – 

zobrazuje dostupné knihovny grafických prvků a jejich elementy. Druhé podokno obsahuje 

záložky „Attributes“ a „Links“, a jsou v nich zobrazovány vlastnosti a propojení prvků 

vybraných v prvním okně. Grafické objekty z knihoven je možno dále editovat po jejích 

otevření na ploše (funkce „Visual item edit“), například upravovat rozměry a rozmístění 

dílčích prvků, nebo můžeme vytvářet vlastní grafické prvky a objekty.  

Obrázek 8 Okno režimu pro tvorbu vizualizačních obrazovek 

 

Prvky knihovny „Originals“ 

 

Prvky knihovny „mnEls“ 
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Režim provozování vizualizační aplikace 

Pokud již máme vytvořené nějaké vizualizační obrazovky, pak je můžeme spustit 

kliknutím na ikonu „Run project execution“ (první ikona z levé strany v panelu nástrojů okna 

pro tvorbu vizualizací). V tomto režimu je možno provádět sledování nebo ovládání 

technologického procesu v souladu s účelem, pro který byla vizualizační aplikace vytvořena.  

 

 

Obrázek 9 Operátorské rozhraní modelu „AGLKS"[9] 

 

V systému lze nastavit, který režim má být spuštěn po startu aplikace a zda má být 

vyžadováno přihlášení do systému. Toto nám umožňuje například na operátorské stanici 

spustit a provozovat pouze vytvořenou vizualizaci a znemožnit operátorovi přístup 

k rozhraní pro změnu konfigurace systému.  
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Druhou možnosti jak provozovat vizualizační aplikaci je její vyvolání 

v internetovém prohlížeči z libovolného počítače v síti. Ve výchozím nastavení je aplikace 

dostupná na IP adrese počítače se spuštěným systémem OpenSCADA a portu číslo 10002 

nebo 10004. Na úvodní obrazovce je možno se přihlásit a v závislosti od přidělených práv 

je možno zobrazit vizualizační aplikaci nebo konfigurační rozhraní.  

 

Obrázek 10 Provoz vizualizační aplikace-modelu „AGLKS" ve webovém prohlížeči 

Na obrázku č. 10 je zobrazeno toto rozhraní spuštěno v prohlížeči Google chrome na 

počítači s operačním systémem Windows připojeného v lokální síti. 
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3 PROPOJENÍ OPENSCADA S ŘÍDICÍMI SYSTÉMY 

Základní částí každého systému pro tvorbu vizualizací technologických procesů je 

jistě řešení propojení vizualizačního systému se zdroji zpracovávaných dat a případné 

napojení na podnikový informační systém. V této kapitole se budeme zabývat možnostmi 

komunikace systému OpenSCADA při sběru dat s technologických procesů a komunikací 

se systémy vyšší úrovně. 

3.1 Komunikace v systému OpenSCADA 

 V systému OpenSCADA k zajištění komunikačních funkci jsou využívaný 

subsystémy „Transportní protokoly“, „Transporty“ a „Sběr dat“ přístupné v konfiguračním 

rozhraní a příslušné moduly v nich obsažené.  

Subsystém "Transporty" je určen pro výměnu strukturovaných dat mezi 

OpenSCADA systémem a externími systémy. V roli externích systémů může působit i 

vzdálený systém OpenSCADA. Tento subsystém zahrnuje podporu jak příchozích tak i 

odchozích požadavků. Jedná se o přenos po sériovém rozhraní, zabezpečenou komunikaci 

prostřednictvím SSL či komunikaci na síťových portech protokolu TCP/IP. Pro každý typ 

komunikace je v systému speciální modul zabezpečující danou komunikaci (moduly „SSL“, 

„Sockets“ a „Serial“). V závislosti na tom, zda systém bude při komunikaci vystupovat jako 

server nebo jako klient jsou ještě tyto moduly dále členěny na vstupní a výstupní transporty 

(„Input transport“ a „Output transport“). 

Obrázek 11Komunikace se systémem vyšší úrovně 
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V subsystému „Transportní protokoly“ jsou vloženy moduly pro komunikaci dle 

standardizovaných protokolů. Jsou podporovány protokoly HTTP, ModBUS, OPC-UA, 

vlastní komunikační protokol OpenSCADA (modul „Self systém“) a dále je zde modul pro 

jednoduchý, uživatelem definovaný speciální protokol (modul „user protokol“). Dle těchto 

protokolů jsou následně přenášena data do systému vyšší úrovně za použití modulů 

transportů („Input transport“ pro komunikaci, v níž OpenSCADA vystupuje jako server a 

odpovídá na příchozí požadavky).  

Pro získávání údajů z technologických procesů a dalších zdrojů dat slouží subsystém 

„Sběr dat“. V rámci tohoto subsystému je připraveno mnoho modulů pro získávání dat 

s různých zařízení a prostřednictvím různých protokolů, například se jedná o zařízení 

podporující protokol ModBUS, nebo protokol DCON či protokol podporující komunikaci 

se zařízením Siemens. Jsou zde i moduly pro získávání informací o platformě, na které je 

systém spuštěn (modul Systém) ale i moduly, které slouží ke vstupnímu zpracovaní surových 

dat - moduly LogicLev, JavaLikeCalk a BlockCalc. Komunikace se zařízením typu PLC 

probíhá za použití odchozích transportů („Output transport“) 

  

Obrázek 12 Sběr dat v OpenSCADA 

V závislosti na tom, jaké bude konkrétní nasazení celého systému, budou i rozdílné 

možnosti použití dílčích součástí (modulů) pro komunikaci v systému OpenSCADA. Hlavní 

oblasti použití byly popsány v kapitole 2.2. Z důvodu jednoduššího pochopení funkčnosti 

systému a s ohledem na tradiční nasazení v oblasti automatizace výrobních procesů, je níže 

popsána komunikace systému OpenSCADA v roli serveru, i když je možné i další 

specializované nasazení pro zpracování v reálném čase například v oblastech ERP, 

fakturace, obsluha inteligentního domu apod.  
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3.2 Moduly pro komunikaci OpenSCADA v roli serveru 

Při nasazení systému OpenSCADA v roli SCADA serveru budou využívány moduly, 

zajišťující typické požadavky na komunikaci a funkcionalitu systému. Pro tuto roli jsou 

vypsány moduly, které mohou být použity nejen pro komunikaci systému s řídicími systémy 

ale pro úplnost i moduly používané při tvorbě a provozu vizualizační aplikace. Použití 

konkrétních modulů vymezuje vlastnosti a funkce celého systému. Jedná se o moduly 

provádějící konkrétní činnost v dané oblasti [8]: 

Komunikace a sběr dat (DAQ) ze zdrojů: 

 Sběr dat ze zdrojů, které podporují protokol SNMP (Simple Network 

Management Protocol). Prostřednictvím modulu SNMP. 

 Sběr dat z průmyslových regulátorů Siemens řady S7. Prostřednictvím 

modulu Siemens. 

 Sběr dat z průmyslových regulátorů s protokolem ModBus. Prostřednictvím 

modulu Modbus. 

 Sběr dat z průmyslových regulátorů v rámci protokolu DCON. 

Prostřednictvím modulu DCON. 

 Tvorba odvozených struktur parametrů na základě šablon parametrů a dat z 

jiných zdrojů. Prostřednictvím modulu LogicLev. 

 Sběr dat z jiných serverů a PLC pracujících s OpenSCADA, případně pro 

duplikaci systému. Prostřednictvím modulu DAQGate. 

 Informace o platformě (hardware-software), na které je spuštěn server. 

Prostřednictvím modulu System. 

 Sběr dat prostřednictvím vstupních kanálů zvukových karet. Prostřednictvím 

modulu SoundCard. 

 Sběr dat ze zařízení firmy ICP DAS. Prostřednictvím modulu ICP_DAS. 

 Sběr dat ze zdrojů, které podporují protokol OPC_UA. Prostřednictvím 

modulu OPC_UA. 

 Sběr dat z automatizace firmy "Big Dutchman". Prostřednictvím 

modulu BFN. 

 Sběr dat z přídavných desek uložených ve slotech ISA, PCI, PCMCIA a USB 

prostřednictvím projektu knihovny a modulu comedi. 
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 Sběr dat z různých zdrojů, které mají nástroje pro přístup k dostupným 

údajům nebo jednoduchým síťovým protokolům. Lze vytvořit napsáním 

požadované funkce v uživatelském programovacím modulu JavaLikeCalc, 

stejně jako vytvoření uživatelského transportního protokolu v modulu User 

protokol. 

Poskytování dat do systémů vyšší úrovně: 

Pomocí protokolů v subsystému transportní protokoly: 

 Proprietární protokol OpenSCADA pomocí modulu transportního 

protokolu SelfSystem. 

 Protokoly rodiny ModBUS (TCP, RTU a ASCII), prostřednictvím modulu 

transportního protokolu ModBUS. 

 Protokol "OPC UA", pomocí modulu transportního protokolu OPC UA. 

 Jednoduché speciální protokoly, vyvinuté prostřednictvím modulu 

transportního protokolu User protokol. 

Komunikace prostřednictvím rozhraní: 

 Sériové rozhraní (RS232, RS485, Modem), s pomocí transportního 

modulu Serial. 

 IP-sítě podporující síťové protokoly TCP, UDP a Unix, s pomocí 

transportního modulu Sockets. 

 Secure Sockets Layer (SSL), s pomocí transportního modulu SSL. 

Provádění uživatelských výpočtů v jazycích: 

 Jazyk blokových schémat. Prostřednictvím modulu BlockCalc. 

 S pomocí Javy jako programovacího jazyka vyšší úrovně. Prostřednictvím 

modulu JavaLikeCalc. 

Vizuální kontrola a řízení prostřednictvím rozhraní: 

 Lokální rozhraní (VCAEngine). 

 Webové rozhraní. Prostřednictvím webového prohlížeče a modulu 

WebVision. 
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 Jednoduché vzdálené uživatelské rozhraní Web-based. Prostřednictvím 

webového prohlížeče a UI-modulu WebUser. 

Archivace a třídění údajů do různých kategorií a úrovní prostřednictvím: 

 Souborů ve formátu XML nebo čistého textu s evidenci data archivace. 

Prostřednictvím archivačního modulu FSArch. 

 V tabulkách archivní databáze. Prostřednictvím archivačního modulu 

DBArch. 

Archivace dat prostřednictvím mechanismů: 

 Standartní archivační soubory (archivy gzip). Prostřednictvím archivačního 

modulu FSArch. 

 V tabulkách archivních databází. Prostřednictvím archivačního modulu 

DBArch. 

Konfigurace a správa serveru pomocí: 

 WEB rozhraní. Prostřednictvím webového prohlížeče a UI-modulu 

WebCfgD nebo WebCfg. 

 Ze vzdálené konfigurační stanice. Prostřednictvím UI modulu na 

konfigurační stanici QTCfg a rozhraní pro správu OpenSCADA v protokolu 

SelfSystem. 

Ukládání dat do databáze serveru typů: 

 MySQL. Prostřednictvím modulu MySQL. 

 SQLite. Prostřednictvím modulu SQLite. 

 PostgreSQL. Prostřednictvím modulu PostgreSQL. 

 DBF. Prostřednictvím modulu DBF. 

 FireBird. Prostřednictvím modulu FireBird. 

 

Při nasazení systému OpenSCADA v jiné roli nebudeme některé moduly vůbec 

potřebovat. Například při nasazeni na stanice operátorů je prioritním cílem provozování 

vizualizační aplikace. Zobrazovaná data jsou přeposílaná ze serveru a proto jsou v oblasti 

komunikace a sběru dat použity pouze moduly pro komunikaci z tímto serverem: 
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 Sběr dat z jiných serverů a PLC založených na OpenSCADA, pro datové 

servery a zálohování. Prostřednictvím DAQ-modulu DAQGate. 

 Sběr dat ze zdrojů, které podporují protokol SNMP (Simple Network 

Management Protocol). Prostřednictvím modulu SNMP. 

 Sběr dat ze serverů, které podporují protokol OPC_UA. Prostřednictvím 

modulu OPC_UA. 

V ostatních oblastech činnosti operátorské stanice mohou být dle potřeb použity 

totožné moduly jako při nasazení systému OpenSCADA jako server  

 

3.3 OpenSCADA jako OPC-UA server 

Zvláštní, ale velmi významnou možnosti použití, je nasazení systému jako OPC-UA 

serveru. Díky implementaci protokolu OPC-UA může OpenSCADA poskytnout funkci OPC 

serveru na podporovaných klientských protokolech realizovaných přímo v OpenSCADA. 

Tato funkce se běžně používá na platformě MS Windows, a mnoho SCADA systému je 

používáno pouze jako OPC servery nebo klienti. Tak může být OpenSCADA používán jako 

univerzální OPC-serverová platforma pro Linux [8]. V takovémto nasazení probíhá pouze 

sběr dat z technologického procesu a následně jsou tato data poskytována jinému SCADA 

systému, nebo systému vyšší úrovně prostřednictvím protokolu OPC-UA. Jedná se o 

protokol, který pří komunikaci s nadřazeným systémem umožňuje přistupovat k proměnným 

vizualizačního projektu prostřednictvím standardizovaného rozhraní. Díky tomu je možná 

výměna dat mezi vizualizačními systémy různých výrobců nebo třeba komunikace s 

informačním systémem na vyšší úrovni. Může jít např. o podnikový informační systém nebo 

o jiný SCADA systém, který je OPC-UA klientem a se kterým je požadována výměna dat. 
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Obrázek 13 OpenSCADA jako OPC-UA Server 

 

Přístup k datům může být realizován pomocí: 

 Regulátory firmy Siemens řady S7. Prostřednictvím DAQ-modulu Siemens. 

 Hardware firmy ICP DAS. Prostřednictvím DAQ-modulu ICP_DAS. 

 Karty získávání dat ze zařízení firmy Diamond system. Prostřednictvím 

DAQ-modulu DiamondBoards. 

 Controller SMH 2GI firmy Segnetics. Prostřednictvím DAQ-

modulu SMH2Gi. 

 Sběr dat z automatů firmy "Big Dutchman". Prostřednictvím modulu BFN 

 Informace o platformě (hardware-software), na které je spuštěn server. 

Prostřednictvím modulu System 

 Sběr dat z přídavných desek uložených ve slotech ISA, PCI, PCMCIA a USB 

prostřednictvím projektu knihovny a modulu comedi. 
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 Sběr dat z průmyslových regulátorů s protokolem Modbus. Prostřednictvím 

modulu Modbus. 

 Sběr dat ze zdrojů, které podporují protokol SNMP (Simple Network 

Management Protocol). Prostřednictvím modulu SNMP. 

 Sběr dat ze zdrojů, které podporují protokol OPC_UA. Prostřednictvím 

modulu OPC_UA. 

 Sběr dat z jiných serverů a PLC pracujících s OpenSCADA, případně pro 

duplikaci. Prostřednictvím modulu DAQGate. 

 Tvorba odvozených struktur parametrů na základě šablon parametrů a dat z 

jiných zdrojů. Prostřednictvím modulu LogicLev. 

 Sběr dat z různých zdrojů, které mají nástroje pro přístup k dostupným 

údajům nebo jednoduchým síťovým protokolům. Vytvořeno napsáním 

požadované funkce v uživatelském programovacím modulu JavaLikeCalc, 

stejně jako vytvoření uživatelského transportního protokolu v modulu User 

protokol. 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST – PRÁCE S PROGRAMEM OPENSCADA 

V této části práce je popsáno praktické využití software OpenSCADA na několika 

jednoduchých příkladech. Vzhledem k velmi širokým možnostem použití se jedna pouze o 

ukázku několika základních možností využití systému v praxi. Nejprve jsou popsány 

možnosti instalace systému OpenSCADA, dále je popsáno nastavení komunikace pro sběr 

dat po sériové lince a tvorba vizuální obrazovky z takto získaných dat. V další části je 

popsána komunikace a sběr dat prostřednictvím sítě, jejich archivace a následná vizualizace 

těchto dat zobrazením jejich časového průběhu v grafu.  

4.1 Instalace a spuštění systému 

Instalaci systému OpenSCADA lze provést dvěma způsoby. První a nejjednodušší 

způsob je použití binárních balíčků pro danou distribuci systému Linux. Druhá možnost 

instalace systému OpenSCADA ze zdrojových kódů. Obecně platí, že proces instalace je 

velmi závislý na použité distribuci Linuxu, a proto je zapotřebí znát alespoň základní 

mechanismy instalace pro vybranou linuxovou distribuci. 

Instalaci systému OpenSCADA z připravených binárních balíčku lze provést rovněž 

dvěma způsoby. V jednodušším případě jsou instalační balíčky součásti oficiální distribuce 

operačního systému Linux. Instalaci pak rozumíme pouhé vybrání příslušných balíčků 

OpenSCADA ve správci softwaru. V současné době je systém OpenSCADA takto dostupný 

v repozitářích distribuce ALTLinux a distribucích založených na bázi instalačních balíčků 

Fedory.  

Pokud požadované balíčky nejsou součásti zvolené distribuce, můžeme provést ruční 

instalaci z připravených binárních balíčků, které jsou umístěny na oficiálních stránkách 

projektu OpenSCADA (http://oscada.org/ru/glavnaja/zagruzit/). Podrobný popis instalace je 

umístěn v příloze této práce. 

Spuštění systému provedeme napsáním do konzole příkazu $ openscada_start 

popřípadě kliknutím na příslušnou ikonu v grafickém rozhraní operačního systému. Je však 

doporučeno provést první spuštění programu napsáním do konzole příkazu 

$ openscada_demo, Ve výchozím nastavení bude tímto spuštěno konfigurační rozhraní - 

modul UI.QTCfg. Konkrétně bude spuštěno demonstrační rozhraní – „model AGLKS“. Toto 

však není pouze systém pro předvedení možnosti OpenSCADA, ale plně funkční systém, 
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který poskytuje příklady provedení a uspořádání různých komponent připravených 

pro použití při tvorbě vlastního projektu.  

4.2 Sběr dat po sériové lince 

V průmyslové technice probíhá komunikace pomocí do značné míry 

standardizovaných protokolů. Systém OpenSCADA rovněž disponuje několika moduly pro 

sběr dat pomocí takovýchto protokolů. V prvním příkladu vyzkoušíme komunikaci po 

sériové lince RS232 s jiným zařízením schopným poskytovat data prostřednictvím 

komunikačního protokolu ModBUS ve verzi RTU [6]. Jako zdroj těchto dat nám poslouží 

simulační program MOD_RSSIM version 8.20. Jedná se o program šířený pod licenci GPL, 

pomocí kterého je možno mimo jiné simulovat zařízení typu PLC komunikující protokolem 

ModBUS připojeného pomocí sériové linky RS232 nebo prostřednictvím sítě pomoci 

protokolu TCP/IP.  

 

Obrázek 14 Simulátor protokolu ModBUS 

Tento program je nainstalován na jiném počítači s operačním systémem Windows a 

nakonfigurován tak, aby komunikoval na zvoleném COM portu rychlosti 115200 baudů, bez 

parity (parita none), počet datových bitů 8 a stop bit 1. Vzhledem k tomu, že počítač se 
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systémem OpenSCADA není vybaven sériovým portem, byl namísto přímého propojení 

sériovým kabelem použit převodník USB na sériovou linku RS232. 

 

Obrázek 15 Propojení OpenSCADA se simulátorem pomocí sériové linky 

Nastavení komunikace v systému OpenSCADA začneme vytvořením nové položky 

v konfiguračním rozhraní systému, v modulu „Transports“/ „Serial interfaces“, jako „Output 

transport“. Pojmenujeme ji například „RS232“. V této položce musíme ještě nakonfigurovat 

adresu zařízení, rychlost a formát komunikace. USB převodník je v systému připojen jako 

zařízení /dev/ttyUSB1. 

 

Obrázek 16 Vytvoření a nastaveni "Transprts" pro sériovou komunikaci 
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Do pole Address tedy zapíšeme /dev/ttyUSB1:115200:8N1, kde číslo 115200 určuje 

rychlost komunikace a znaky 8N1 další parametry komunikace jako paritu, formát a stop-bit 

shodné s nastavením ModBus simulátoru. Komunikaci spustíme (zaškrtnutím „Running“). 

V dalším kroku v modulu „Data acquisition“/„Module“/„ModBUS“ vytvoříme 

novou položku s názvem „Serial“, ve které nastavíme typ ModBUS protokolu na „RTU“ a 

„Transport address“ zvolíme transport připravený v prvním kroku tj. „Serial.RS232“. 

 

 

Obrázek 17 Nastavení záložky Controller pro protokol ModBus RTU 

V položce „Serial“ přidáme další novou položku s názvem „testbusRTU“. V této 

položce na kartě „Parameter“, nastavíme typ „Standart“ a do pole „Attributes list“ napíšeme 

typ a adresu registrů, se kterými chceme pracovat ve formátu 

{dt}:{adresa}:{rw}:{id}:{název}, kde dt je datový typ (R-registr, C-cívka, Ri, Ci), rw – 

r pro čtení, w pro zápis, id a název je identifikátor a jméno atributu. V našem případě 
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zapíšeme pro čtení dvacátého registru „R:20:r:r20:reg-20“, pro čtení a zápis dvacátého 

prvního registru „R:21:rw:r21:reg-21“ a pro práci s dvacátou cívkou „C:20:rw:c20:Coil 20“. 

 

Obrázek 18 Vložení parametrů atributů 

Nakonec zaškrtneme ve všech námi vytvořených položkách „Enable“ pro povolení 

a „Run“ pro spuštění komunikace. Pokud spojení funguje, tak již v této chvíli na kartě 

„Attributes“ můžeme vidět hodnoty atributů, popřípadě je i nastavovat. 

 

Obrázek 19 Zobrazení hodnot atributů 
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4.3 Tvorba vizuální obrazovky 

Tvorba vizuální prezentace může být provedena ve třech úrovních obtížnosti. 

V závislosti na úrovní znalosti a dostupnosti knihoven, obrázků a šablon můžeme zvolit 

libovolnou úroveň. První stupeň vyžaduje minimální kvalifikaci uživatele, a při tvorbě 

budou využity dostupné šablony a knihovny. V této úrovni uživatel musí vědět, jak propojit 

grafické prvky se zdroji dat a jak přidat nový objekt do šablony rámce [9]. 

Druhá úroveň poskytuje další možnost vytváření nových obrazovek na základě 

připravených složitých prvků, jednoduše jejich umístěním v rámci. K dosažení této úrovně 

budou potřebné knihovny složitých prvků [9]. 

Třetí úroveň vyžaduje znalost všech nástrojů vývojového prostředí vizuálního 

rozhraní OpenSCADA, včetně vytvoření nových komplexních prvků, které tvoří zcela nové 

uživatelské rozhraní [9]. 

Vytváření vizuálního rozhraní probíhá ve zvláštním okně programu „OpenSCADA 

Vision developing“, kde najdeme veškeré potřebné nástroje potřebné k vytvoření 

vizualizace. Pro rychle vytvoření rozhraní uživatele-operátora v systému OpenSCADA je 

vhodné využít základní vestavěné elementy, které jsou umístěny v knihovně „Main“. 

Začneme založením nového projektu na záložce „Projects“. Naší vizualizaci založíme na 

šabloně „Root page“. Vložíme tedy do projektu základní stránku „Root page (SO)“ 

z knihovny „Main“. Tímto dojde po puštění vizualizace k vytvoření okna, jehož součástí 

jsou i základní ovládací prvky pro zobrazení dílčích pohledu na vizualizace, grafy nebo 

dokumenty. Dále pak mohou být zobrazovány alarmy a prováděno ovládání technologických 

procesů. 

V takto vytvořené stránce lze vytvořít až šestnáct skupin pro vizualizací rozdílných 

procesů. V každé skupině může být přítomo rovněž větší množství stránek obsahující 

vizualizace, grafy, trendy, dokumenty či alarmy mezi kterými lze přepínat pomocí k tomu 

určených tlačítek. 
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Obrázek 20 Root page-základní „prázdná“ stránka vizualizace 

 

Pro vizualizaci dat, které byly získány postupem uvedeným v kapitole 4.2, musíme 

nejprve vytvořit minimálně jednu skupinu, ve které mohou být uloženy vizualizace grafy či 

dokumenty, které spolu souvisí. Skupinu vytvoříme příkazem „Add visual item“ 

v kontextovém menu po kliku na „root“ stránku. Ve vlastnostech nastavíme typ „Logical 

container“ a skupinu povolíme. Do této položky vložíme stejným způsobem ještě jeden 

logický kontejner s názvem „Mnemos“, který již bude sloužit pro uložení konkrétních 

obrazovek s vizualizacemi. 

 

Obrázek 21 Struktura projektu 
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Vlastní elementy naší vizualizace jsou ukládány v knihovně, a proto nejprve 

založíme vlastní novou knihovnu s názvem „Moje“ (například v hlavním menu příkazem 

„Widget“ / „New library“). Do této knihovny vložíme nejprve prázdnou stránku „Element 

box“ z knihovny „originals“. Nazveme ji „Klik“. U element boxu v menu „Attributes“ 

můžeme upravit atributy stránky, jako jsou například velikost stránky a barva pozadí. Takto 

jsme vytvořili plochu, na kterou lze dále lze přidávat další grafické prvky z knihoven, vkládat 

prvky formuláře nebo importovat obrázky, popřípadě nakreslit vlastní obrazce. V našem 

ukázkovém případě byly do stránky vloženy elementy „Compressor“ a „Level“ z knihovny 

„mnELS“, dva prvky „Analog show“ z knihovny „Main“, několik textových popisků a dva 

formulářové elementy „form elements“ z knihovny „originals“. Jeden formulářový element 

byl nastaven jako „Line edit“ pro celá čísla v rozsahu 0 až 65535 a druhý jako tlačítko 

s názvem „Přepni“.  

 

Obrázek 22 Stránka vizualizace v návrhovém režimu 

Takto připraveny „Widget“ následně vložíme do dříve vytvořeného kontejneru ve 

zvolené skupině na root stránce projektu. Aby vizualizace byla plně funkční je nutno ještě 

propojit naše vizuální rozhraní se zdrojem dat. Toto provedeme na kartě. „Links“. 



Andrzej Rokowski: Vizualizace technologických procesu pomocí open-source software 

 

2015  36 

 

Po otevření této záložky vidíme seznam parametrů, kde je třeba doplnit hodnoty. V závislosti 

od druhu grafického prvku a cíle vizualizace jsou přiřazovány rozdílné odkazy na data či 

konstantní hodnoty. Odkaz na konkrétní zdroj dat, se kterým má prvek pracovat, zadáváme 

ve tvaru: prm:/cesta_k_proměnné/název_proměnné nebo wdg:cesta_k_widgetu 

/název_widgetu. Další možnosti je zadat hodnotu položky přímo: val:konstantní_hodnota. 

Pokud je zdroj dat zadán správně objeví se za odkazem znak “(+)“. V našem ukázkovém 

případě byl vyplněn v části „Compressor1“ parametr „com“ odkazem na zdroj dat „c20“, 

v části „Level1“ parametr „IVal“ odkazem na zdroj dat „r20“ a rozsah měřítka (parametr 

„max“, „min“) od 0 do 35535 a v části „anShow“ vyplněn parametr „pName“ (zobrazovaný 

název prvků), „pPrec“ (zaokrouhlení zobrazované hodnoty) a odkaz na zdroj dat v parametru 

„pVal“. Dále byly vlořeny odkazy na proměnné C20, R20, R21. 

 

Obrázek 23 Nastavení odkazů a hodnot parametrů 
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Aby bylo možno i zadávat data, je třeba ještě doplnit programový kód, který provede 

zápis vkládaných údajů na danou adresu registru připojeného zařízení, v našem případě do 

simulátoru. Ve vlastnostech vytvářené stránky na kartě „Process“, ve spodní části okna 

nastavíme „Procedure language“ na „JavaLikeCalc.JavaScript“ a do okna níže vložíme dva 

řádky programového kódu: R21=FormEl1_value; a C20=FormEl2_value;.  

Nyní již je možno projekt spustit zadáním „Run project execution“ v menu nebo 

kliknutím na první ikonu po levé straně. Od této chvíle je vizualizace dostupná i 

prostřednictvím webového prohlížeče na IP adrese počítače a výchozím portu 10002 

v lokální síti, na kterém je systém OpenSCADA spuštěn.  

 

Obrázek 24 Spuštěná vizualizace k prvnímu příkladu 

V tomto příkladu po manuálním nastavení v simulátoru hodnoty registru číslo 20, je 

tato hodnota následně přenesená do naší vizualizace a zobrazována v prvku „analog show“. 

Dále je tato hodnota zobrazena i graficky na měřítku, kde výška sloupečku odpovídá 

poměrné hodnotě registrů. Po zapsání hodnoty do prvku „line edit“ je tato systémem 

přenesena do simulátoru a je uložena doregistru číslo 21. U binárních dat je hodnota cívky 

20 nejprve v prvku „analog show“ vyjádřena číslem (0 nebo 1) a její stav je indikován barvou 
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grafického prvku „compresor“ - červenou pro hodnotu „false“ a zelenou pro hodnotu „true“. 

Kliknutím na tlačítko „Přepni“ dojde ke změně binární hodnoty cívky číslo 20 v simulátoru. 

4.4 Sběr dat prostřednictvím lokální sítě a archivace dat 

V tomto přikladu otestujeme komunikaci našeho systému s okolím prostřednictvím 

kabelové a Wi-Fi sítě. Komunikace bude probíhat opět pomocí protokolu ModBUS tentokrát 

ve verzi TCP/IP. Zdrojová data bude poskytovat taktéž simulační program MOD_RSSIM. 

 

Obrázek 25 Propojení systému OpenSCADA se simulátorem prostřednictvím lokální sítě 

 

Pro tuto komunikaci nastavíme v simulátoru protokol „MODBUS TCP/IP“ a 

v určíme port pro komunikaci č. 501. Dále v programu spustíme simulaci hodnot. Program 

bude měnit všechny hodnoty registrů přičtením konstantní hodnoty 333 a to v rozmezí od 0 

do 65535. Nastavení simulátoru je zobrazeno na obrázku 26. 

Nastavení systému OpenSCADA probíhá velice podobně jak v předchozím příkladu. 

Začneme od nastavení v subsystému „Transports“. Tentokrát vytvoříme novou položku v 

modulu „Sockets“. Opět se jedná o odchozí komunikaci, proto ji nastavíme jako „Output 

transport“ a nazveme ji například „ModBUS1“. Následně do pole „Address“ zadáme 

parametry spojení ve tvaru {protokol}:{IP adresa}:{port}, (v našem případě zadáme: 

TCP:10.0.1.7:501), kde je vložena IP adresa počítače se spuštěným simulátorem a číslo 

portu, na kterém byla komunikace nastavena v simulátoru (obrázek 27). 
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Obrázek 26 Nastavení simulátoru pro komunikaci ModBUS TCP/IP 

 

Obrázek 27 Nastavení komunikace TCP/IP v subsystému transporty 
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Pokračujeme vytvořením nové položky s názvem „LanTCP“ v modulu „Data 

acquisition“/„Module“/„ModBUS“, ve které nastavíme typ ModBUS protokolu na 

„TCP/IP“ a „Transport address“ zvolíme „Sockets.ModBUS1“. Do „LanTCP“ přidáme 

novou podpoložku s názvem „TCPTest“ a do pole „Attribute list“ vložíme obdobně jako 

v prvním příkladu adresy registrů, se kterými chceme pracovat. V tomto případě pro registr 

101 vložíme řádek ve tvaru R:101:rw:r101:reg 101. Takto zadáme šest řádků pro registry 

pro práci s registry 101 až 106. 

Vstupní zpracování dat 

V mnohá případech surová data, které vstupují do systému, je třeba před vlastní 

vizualizací ještě nějakým způsobem zpracovat. Vstupní zpracování dat je prováděno pomocí 

modulu „Logic level“. Modul provede převod surových dat získaných čtením registrů na 

hodnoty, které vyjadřují skutečnou hodnotu daného parametrů. Tento převod je realizován 

na základě šablon, které mohou být vytvořený jak pro konkrétní zařízení, nebo pro daný typ 

dat.  

Obrázek 28 Vytvoření nové šablony pro zpracování vstupních dat 
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V našem případě simulátor poskytuje „surové“ hodnoty registru v rozmezí od 0 do 

65535 a každou vteřinu je hodnota zvýšena o 333. Dejme tomu, že tyto hodnoty mají 

vyjadřovat skutečnou hodnotu v rozmezí 0 až 100. K docílení převodu hodnot nejprve 

vytvoříme novou šablonu v položce „Data acquisition“/„Template library“/„Main 

templates“ s názvem „sablona1“. Na této šabloně, v záložce „IO“ nejprve ve vrchní tabulce 

deklarujeme vstupní a výstupní proměnné. Pro registr 101 vytvoříme vstupní proměnnou 

s názvem „r101Cod“ a jako výstupní proměnnou s názvem „r101“. Dále doplníme u 

vstupních proměnných typ „Inreger“, pole „Attribute“ nastavíme na „No attribute“, pole 

„Configure“ nastavíme na „Link“ a pole „Value“ vepíšeme „Patrametr|r101“. U výstupních 

nastavíme typ „Real“, pole „Attribute“ nastavíme na „Read only“, pole „Configure“ 

nastavíme na „Constant“. Níže v řádku „Program language“ zvolíme programovací jazyk 

„JavaLikeCalc.JavaScript“ a do spodního pole vepíšeme programový kód pro převod 

proměnných tak jak je znázorněno na obrázku 28.  

Pro převod vstupní hodnoty „r101Cod“ na „r101“ dle našeho příkladu vložíme do 

pole programu vzorec r101=(r101Cod/65535)*100. U ostatních proměnných byly použity 

vzorce s využitím funkce sinus a cosinus pro efektnější průběh výsledných dat.  

Následně do modulu „Data acquisition“/„Template library“/„Logic level“ vložíme 

položku s názvem „TCPData“ a podpoložku, kterou nazveme „DataGraf“, kde jako 

„Parametr template“ vybereme šablonu, kterou jsme před chvíli vytvořili – zvolíme 

„base.sablona1“. Položku povolíme. Na záložce „Template configuration“ vložíme odkaz na 

surová vstupní data. Pro první proměnnou „r101Cod“ z našeho příkladu vložíme 

ModBus.LanTCP.TCPTest.r101 (+).  

Archivace dat 

Častým úkolem SCADA systémů je rovněž archivace dat. V OpenSCADA systému 

je archivace součástí modulu „Archives“, a je implementováno do všech položek, které 

zpracovávají data. Pro archivování přepočtených hodnot naších registrů postačí pouze na 

záložce „Archiving“ podpoložky sběr dat vybrat a povolit atributy, které mají být 

archivovány a v subsystému „Archives“ pod „Value archive“ bude automaticky vytvořena 

položka archívu pro ukládání hodnot tohoto atributu. Je zde možno i zobrazit tyto 

archivované hodnoty na grafu.  
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Obrázek 29 Výběr atributů k archivaci 

 

Obrázek 30 Archivace zpracovávaných dat 

 

4.5 Vizualizace zpracovávaných dat prostřednictvím grafu 

Při vytváření této části vizuální aplikace použijeme data, která byla získaná 

v předchozím příkladu. Tvorba bude probíhat v okně programu „OpenSCADA Vision 

developing“. Abychom mohli průběžně sledovat hodnoty na grafu, vložíme do našeho 

projektu (viz kapitola 4.3) do některé skupiny root stránky widget „Graphics group“ 

z knihovny „Main“. U této položky je třeba změnit typ „Page type“ na „Template“ a vložíme 

do ní ještě jednou widget „Graphics group“, který pojmenujeme například „Grafy“. Takto 

vytvořena obrazovka s grafy může zobrazovat průběh až osmi hodnot současně. Propojení 
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se zdroji zobrazovaných dat se provádí na záložce „Links“. Zde máme možnost 

nakonfigurovat osm vstupů (el1 až el8) a jeden společný parametr „grpName“ což je název 

skupiny grafů. V jednotlivých vstupních elementech vyplníme v parametru „addr“ odkaz na 

zdroj dat, v parametru „name“ název proměnné, v parametru „ed“ jednotky, v parametru 

„max“ a „min“ rozsah měřítka a v parametru v „prec“ zaokrouhlení. Dále můžeme nastavit 

hranice pro zobrazování upozornění a alarmů (parametry „aMin“, „aMax“, „wMin“, 

„wMax“)  

 

 

Obrázek 31 Nastavení parametrů pro vykreslování grafů 

 

Po spuštění vizualizace jsou grafy vykreslovány do plochy okna vizualizace, dále 

v horní části jsou zobrazovány hodnoty jednotlivých proměnných. Kliknutím do grafu 

můžeme nechat zobrazit hodnoty v určitém čase. Pokud zobrazovaná hodnota překročí 

stanovené meze je toto indikováno změnou barvy zobrazovaného prvku. 
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Obrázek 32 Zobrazení grafů 

Tímto způsobem lze velmi jednoduše a rychle vytvořit rozhraní pro sledování hodnot 

měnících se v čase a sledování trendů s upozorněním na překročení stanovených mezí a 

s možnosti archivace těchzo dat. 
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5 ZÁVĚR 

Tématem mé bakalářské práce je vizualizace technologických prostředků pomocí 

opem-source software. V první části jsem se zabýval vizualizací technologických procesů a 

softwarem open-source v obecné rovině. Dále pak byl podrobněji popsán systém 

OpenSCADA. Možnosti využití systému OpenSCADA jsou široké a popsání všech 

možnosti zdaleka přesahuje rozsah této práce. Se vzrůstajícími nároky na objem produkce s 

nízkými provozními náklady je nepopiratelné, že tyto systémy sobě skrývají ohromný 

potenciál. Hlavním hlediskem při výběru vizualizačního systému je především cena. V tomto 

směru se jeví použití systému OpenSCADA, jako open-source řešení velmi výhodným. Za 

software jako takový není třeba nic platit a systém je provozován v prostředí operačního 

systému Linux, který lze taktéž používat zdarma. Omezujícími podmínkami pak může být 

pouze vhodnost nasazení v provozu, tj. zda konkrétní zařízení, která bude systém obsluhovat, 

jsou podporovaná co do komunikačních protokolů. Z tohoto hlediska je velkou výhodou 

modularita systému, kdy se znalosti nepodporovaných komunikačních protokolu mohou být 

vytvořeny nové moduly podporující tuto komunikaci. Obecně díky modularitě systému a 

jeho otevřenosti mohou být doplněny i další vlastnosti a funkce podle potřeb konečného 

uživatele.  

Zásadní výhodou systému OpenSCADA je možnost provozování vizualizační 

aplikace prostřednictvím webového prohlížeče na jakémkoliv počítači připojeném do sítě, a 

to včetně přenosných PC, tabletů a telefonů. Po zvážení všech možností lze prohlásit, že 

systém OpenSCADA je použitelný pro tvorbu široké škály aplikací, jejichž limitem jsou 

pouze schopnosti vývojáře. Vzhledem ke kompatibilitě systému a funkčnosti aplikací, je 

systém OpenSCADA vhodný jak pro tvorbu větších vizualizačních aplikací, pracujících v 

nepřetržitém provozu, tak pro občasné použití například při výuce nebo k tvorbě 

nejrůznějších modelů.  

V praktické části byla ověřena základní funkčnost tohoto systému. Byla vyzkoušena 

komunikace prostřednictvím sériové linky a prostřednictvím sítě. Dále bylo vytvořeno 

operátorské rozhraní, kde byla získaná data zobrazena formou čísel nebo grafických prvků 

a byly vytvořeny grafy pro sledování trendů. K záporům pro nasazení tohoto programu 

v praxi patří větší složitost systému, s čímž souvisí i špatná orientace v jednotlivých 

konfiguračních oknech. Autoři počítají u vývojářů s určitou znalostí programovacích jazyků 
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a mechanizmu používaných při vývoji aplikací. Dokumentace k systému OpenSCADA je 

dostupná pouze v ruštině, ukrajinštině a angličtině. Program zatím nemá širokou základnu 

uživatelů a jedinou možností jak získat dodatečné informace je fórum autorů, které je však 

z valné většiny vedeno v ruštině. Je tedy zpočátku velice náročné naučit se ovládat tento 

program a využívat všechny jeho schopností, ovšem po překonání těchto obtíži se jedná o 

velice výkonný, všestranný a spolehlivý nástroj. 
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Příloha 1 

INSTALACE SYSTÉMU OPENSCADA 

1. Instalace systému OpenSCADA z připravených binárních balíčku 

Instalační balíčky systému OpenSCADA musíme nejprve stáhnout z oficiálních 

webových stránek nebo z jiného zdroje. Existují dvě sady balíčků. 

První sada je složena z devíti balíčků: 

 openscada - balíček se všemi soubory nutnými k práci OpenSCADA v plném 

rozsahu, včetně všech modulů; 

 openscada-LibDB.Main - OpenSCADA základní knihovny pro sběr dat a 

další v databázi SQLite; 

 openscada-LibDB.VCA - knihovna vizuálních složek v databázi SQLite; 

 openscada-Model.AGLKS - databáze a konfigurace modelu "AGLKS" 

(Demo: EN, RU, UK); 

 openscada-Model.Boiler - databáze a konfigurace modelu "kotel" (EN, RU, 

UK); 

 openscada-docEN – dokumentace systému OpenSCADA - angličtina; 

 openscada-docRU - dokumentace systému OpenSCADA - ruský jazyk; 

 openscada-docUK - dokumentace systému OpenSCADA - ukrajinský jazyk; 

 openscada-devel - vývojové balíčky pro vytváření samostatných modulů pro 

systém OpenSCADA. 

Například instalace RPM balíčků této sady může být provedena ručně 

v příkazovém řádku (po změně pracovního adresář na adresář s balíčky) zadáním příkazů:  

  

Druhá sada je složená z asi padesáti balíčků s rozdělením dle jejích použití v 

jednotlivých modulech OpenSCADA: 

# rpm -i openscada-LibDB.Main-0.8.0-alt1.noarch.rpm openscada-LibDB.VCA-

0.8.0-alt1.noarch.rpm openscada-Model.AGLKS-0.8.0-alt1.i586.rpm openscada-

0.8.0-alt1.i586.rpm0.8.0-alt1.i586.rpm  
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 openscada-core - obsahuje jádro OpenSCADA, základní nastavení a 

spustitelné soubory; 

 openscada-DB *. - moduly subsystému "DB"; 

 openscada-DAQ *. - moduly subsystému "Sběr dat"; 

 openscada-Archive *. - moduly subsystému "Archiv"; 

 openscada-Transport *. - moduly subsystému "Transporty"; 

 openscada-Protocol *. - moduly subsystému "transportních protokolů"; 

 openscada-UI *. - moduly subsystému "Uživatelské rozhraní"; 

 openscada-Special *. - moduly subsystému "Special"; 

 openscada-LibDB.Main - OpenSCADA základní knihovny pro sběr dat a 

další v databázi SQLite; 

 openscada-LibDB.VCA - vizuální knihovna komponent v databázi SQLite; 

 openscada-Model.AGLKS - databáze a konfigurace modelu "AGLKS" 

(Demo: EN, RU, UK); 

 openscada-Model.Boiler - databáze a konfigurace modelu "kotel" (EN, RU, 

UK); 

 openscada-docEN - dokumentace systému OpenSCADA - angličtina; 

 openscada-docRU - dokumentace systému OpenSCADA - ruský jazyk; 

 openscada-docUK - dokumentace systému OpenSCADA - ukrajinský jazyk; 

 openscada-devel - vývojové balíčky pro vytváření samostatných modulů do 

systému OpenSCADA; 

 openscada - virtuální balíček obsahující závislostí pro instalaci typické 

konfigurace OpenSCADA; 

 openscada-plc - virtuální balíček obsahující závislostí pro instalaci typické 

konfigurace OpenSCADA jako PLC; 

 openscada-Server - virtuální balíček obsahující závislostí pro instalaci 

typické konfigurace OpenSCADA jako SCADA-server; 

 openscada-visStation - virtuální balíček obsahující závislostí pro instalaci 

typické konfigurace OpenSCADA jako vizuální SCADA stanice. 

Tato druhá sada je určena k umístění do uložiště linuxové distribuce a následné 

instalaci pomocí správce balíčků s automatickým řešením závislosti. Tento způsob instalace 
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umožňuje instalovat pouze požadované komponenty systému OpenSCADA, čímž dochází k 

optimalizaci vývojového prostředí. Při instalaci celého systému z úložiště naopak postačí 

zvolit k instalaci pouze balíček "openscada-Model.AGLKS" a všechny ostatní součásti, 

s ohledem na závislosti mezi balíčky, budou nainstalovány automaticky. 

2. Instalace ze zdrojových kódů 

Pokud pro námi zvolenou distribuci neexistují binární balíčky pro systém 

OpenSCADA, pak jedinou možnosti je instalace přímým překladem zdrojových kódů do 

spustitelné podoby. Pro překlad je třeba určitých zkušeností a znalostí operačního systému. 

Obecně se tento postup doporučuje zkušeným uživatelům, protože může dojít k 

různým chybám při překladu nebo je třeba reagovat na zprávy překladače respektive zadat 

správné parametry pro překlad. Také vznikají problémy s následnou odinstalací a velmi často 

dochází ke kolizím s balíčkovacím systémem.  

Před instalací se přihlásíme do operačního systému jako standardní uživatel. V první 

fázi připravíme adresářový strom zdrojových kódů: 

1. Vytvoření adresáře projektu: 

$ mkdir ~ / projekts; cd ~ / projekts 

2. Stáhneme soubory se zdroji. Lze provádět dvěma způsoby: 

- stažení zdrojových kódů v tar archivech z ftp-serveru a jejích rozbalení: 

$ wget ftp://ftp.oscada.org/OpenSCADA/0.8.0/openscada-0.8.0.tar.lzma 

$ wget ftp://ftp.oscada.org/OpenSCADA/0.8.0/openscada-res-0.8.0.tar.lzma 

$ tar -xvf --lzma openscada-0.8.0.tar.lzma 

$ cd openscada-0.8.0 

$ tar -xvf --lzma ../openscada-res-0.8.0.tar.lzma 

- získat zdrojový strom projektu SVN-úložiště: 

$ svn co svn://oscada.org/trunk/OpenSCADA 

$ cd OpenSCADA 

3. Vyřešit závislosti projektu OpenSCADA pro sestavení. 
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4. Generování sestavy systému při botování z SVN-repozitáře: 

$ Autoreconf -if 

5. Konfigurace sestavy systému OpenSCADA: 

$ ./configure 

6. Sestavení projektu OpenSCADA: 

$ make 

7. Instalace OpenSCADA: 

$ su; make install 

8. Nastavení konfiguračních souborů a dat.  

- zkopírování spouštěcího skriptu a konfiguračního souboru ukázkového 

příkladu: 

$ cp data/ModelsDB/AGLKS/openscada_demo /usr/bin 

$ cp data/ModelsDB/AGLKS/oscada_AGLKS.xml /etc 

- tvorba datového adresáře a zkopírování dat: 

$ mkdir /var/spool/openscada 

$ mkdir /var/spool/openscada/{DATA,icons,LibsDB,AGLKS} 

$ cp data/LibsDB/*.db /var/spool/openscada/LibsDB 

$ cp data/ModelsDB/AGLKS/*.db /var/spool/openscada/AGLKS 

$ cp data/icons/* /var/spool/openscada/icons 

$ install -m 777 -d /var/spool/openscada/ARCHIVES/{MESS,VAL} 

9. Spuštění systému: 

$ exit; openscada_demo 


