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V. 
 

Tato diplomová práce se zabývá vizualizací laboratorního teplovzdušného modelu 

pomocí internetu. Na začátku práce popisuji softwarová a hardwarové prostředky, se 

kterými jsem pracoval. Dále potom vysvětluji konfiguraci softwaru, popisuji vytvořené 

aplikace a zapojení hardwaru. V závěru demonstruji vytvořený projekt vizualizace, 

rozvádím problém zabezpečení přenosu dat po síti internet a zmiňuji varianty možného 

postupu. 
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This diplom thesis is dedicated to a visualization of a laboratory air-warm model 

using the internet. At the beginnig, used software and hardare solution are introduced.  

Next, the software configuration is explained, created applications and hardware 

connection is described. The internet data transfer security is resolved as well in the 

thesis. At the end, the visualization project itself is demonstrated and the possible 
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1. Úvod 

Softwarové systémy pro průmyslovou automatizaci shromažďují velké  množství 

dat. Tato data mohou zajímat početnou skupinu lidí, v rámci podniku. Může se jednat o 

techniky, výrobní operátory, analytiky. Každý ze zmiňované skupiny lidí má ale na 

přístup k datům různé požadavky(od výrobních dat až po data historická). 

Proto je nutné data vhodně zpracovat a poskytnout uživatelům v přehledné, 

pochopitelné formě, ale zároveň v nezbytném rozsahu. Těmito, ale i jinými problémy, 

se zabývá vizualizace dat.  

V mé diplomové práci budu vizualizovat technologický proces, který je realizován 

modelem pro ohřev a ochlazování žárovky a je řízen pomocí programovatelného 

logického automatu Allen Bradley SLC 500.  

Pro komunikaci a sběr dat z technologického procesu používám komunikační I/O 

server RSLinx od firmy Rockwell automation. Jako jediný nespadá do softwarové 

rodiny firmy Wonderware, který poskytuje komplexní softwarovou podporu pro řešení 

vizualizace menších, středních i velkých technologických procesů a jejíž 

produkt(softwarový balíček) nazvaný Wonderware FactorySuite A2 mám pro práci 

k dispozici. Tento balíček obsahuje také základní stavební kámen pro přenos dat v sítích 

intranet, která bývá zpravidla neveřejná, ale také veřejné síti internet, nazvaný 

Wonderware SuiteVoyager, jehož možnostmi a využitím ve vizualizaci se budu v práci 

zabývat. Do práce je také zahrnuto propojení Wonderware SuiteVoyageru s modelem 

pro ohřev a ochlazování žárovky, se kterým je nutné vyřešit i jiné oblasti, než jen 

samotnou analýzu SuiteVoygeru, jakými je například sestavení vhodné topologie sítě 

pro přístup klientů ze sítě internet(intranet) a s tím související otázka zabezpečení 

přenosu dat. Práce s operačním systémem windows 2003 server, který slouží jako 

platforma pro chod SuiteVoyageru. Vytvoření procesní vizualizace pro řízení 

laboratorního modelu v softwaru Wonderware InTouch. 

Pomocí správně nakonfigurovaného softwaru a vhodně zvolené topologie sítě potom 

budu schopný poskytovat jak uživatelům přistupujícím ze sítě internet, tak ze sítě 

intranet potřebná data.  

 

 

 

 



2. Vizualizace modelu – hardware 

2.1 Teplovzdušný model 

Tento model byl vytvořen za účelem výuky studentů a mým úkolem bude realizovat 

vizualizaci a vzdálené řízení modelu. Pro tuto úlohu se model dobře hodí zejména díky 

své jednoduchosti, ale také díky minimálním nákladům na údržbu a provoz. Model je 

tedy v zapnutém stavu naprosto samostatný, bezpečný, bez nutnosti zásahu do modelu 

přímo na místě. Je tedy vhodný pro vzdálené řízení. 

V mé práci jsem navazoval na již vytvořenou PID regulaci modelu žárovky. PID 

regulátor je naprogramovaný v programu RSLogix, který popíšu v části o softwaru. 

Nyní bych se chtěl zabývat převážně funkcí modelu. Pro zprovoznění vizualizace a 

vzdáleného řízení je třeba dobře znát princip modelu (vizualizovaného procesu), jeho 

vstupy a výstupy. Mít jasno v situacích, které mohou nastat (alarmové stavy, poruchové 

stavy). 

Na obrázku 1 můžeme vidět, že jako vstup do obvodu slouží veličina požadovaná 

w(k). Pomocí veličiny w(k) nastavujeme požadovanou hodnotu teploty uvnitř modelu. 

Teplota v modelu se mění na základě změny svítivosti žárovky řízené pomocí akční 

veličiny u(t). Větší napětí na žárovce způsobí vyšší svítivost a tím zvýšení teploty 

v modelu. Teplota uvnitř modelu je sledována pomocí termistorů umístěných v blízkosti 

žárovky. Zajišťují zpětnou vazbu. Teplota uvnitř modelu je tedy taky veličinou 

regulovanou a výstupem z modelu y(t). 

Rozdílem žádané veličiny w(k) a regulované veličiny y(k) je regulační odchylka 

e(k). Ta vstupuje do regulátoru. Ten na odchylku reaguje změnou akční veličiny u(t) 

tak, aby regulační odchylku odstranil.  

Do obvodu vstupuje také poruchová veličina v(t) a to ve formě proudu vzduchu, 

produkovaného ventilátorkem. Tento ventilátorek lze ovládat nezávisle na regulačním 

ději. Za poruchu považujeme také vliv okolí (teplota v místnosti). 



 

 Obrázek 1 Schéma propojení modelu s PLC 
 

2.2 Popis částí modelu 

Celý model je umístěn v plechovém tunelu, který má uprostřed umístěno plexisklo, 

díky kterému lze udržovat vizuální kontakt. Model se skládá z ventilátorku (1), který je 

umístěn na počátku tunelu a je prvním akčním členem v tomto modelu. Ventilátorek 

slouží jako zdroj proudu vzduchu v tunelu a pro nás má funkci poruchové veličiny.  

Jako další akční člen v pořadí je žárovka (2). Ta slouží jako zdroj tepla v tunelu, 

které je snižováno již zmíněným ventilátorem.  

Jako další je využíván termistor (3), což je elektrotechnická součástka, jejíž 

elektrický odpor je závislý na teplotě. Tento termistor v obvodu funguje jako měřící 

prvek.  

Jako poslední se využívá vrtulkový průtokoměr (4), což je vrtulka s připojeným 

snímačem otáček. Tuto vrtulku roztáčí proud vzduchu vytvořený ventilátorkem. 

Do modelu jsou zařazeny ještě další prvky – 2 termistory, fotorezistor měřící jas 

žárovky a termoampermetr realizován dvěma termistory, přičemž jeden je proudem 

1 2 
3 

4 



vzduchu ovlivňován a druhý nikoliv. Tyto prvky nejsou ale v modelu využity z důvodu 

omezení analogovou kartou, která disponuje pouze 2 analogovými vstupy a výstupy. 

 

 

Obrázek 2 Laboratorní teplovzdušný model 
 

Jako součást modelu je třeba také brát elektronické obvody(viz obr.3), které 

převádějí změnu odporu termistoru na změnu napětí. K modelu jsou připojeny pomocí 

kabelu určeného k sériové komunikaci, tento je zakončen konektorem CANNON25. 

 

Obrázek 3 Model a elektronické obvody 

2.3 Řídicí systém 

K realizaci vzdáleného řízení a vizualizace modelu je využit řídicí systém na 

obrázku 4. Jedná se o programovatelný logický automat firmy Allen Bradley, SLC 500 



1747-L20C. K tomuto PLC automatu je také možnost připojit pomocí firemní sériové 

sběrnice rozšiřující karty.  

Pro připojení teplovzdušného modelu je využita analogová rozšiřující karta 1746-

NIO4V(1756-NIO4I). Jde tedy o kombinovanou analogovou kartu s výběrem použití 

mezi napěťovým a proudovým převodníkem. V práci se využívá pouze napěťového 16 

bitového A/Č Č/A převodníku. Rozsah napětí na vstupu je -20V až +20V. Rozsah 

napětí na výstupu je v rozmezí -10V až +10V. Hodnotám vstupního a vstupního 

analogového napětí odpovídají binární hodnoty napětí -32768V až 32767V. Ke kartě 

jsou připojeny veškeré snímače a akční členy.  

 

Obrázek 4 PLC automat Allen Bradley 
 

 



2.4 Realizace propojení PLC-PC-MODEL 

 

 

Obrázek 5 Schéma zapojení komponent pro řízení modelu 
 

Na obrázku 5 je názorně vidět schéma zapojení všech komponent potřebných pro 

zprovoznění soustavy pro řízení teplovzdušného modelu. Komunikace mezi PC a PLC 

automatem je realizována pomocí komunikačního rozhraní 1747-PIC, které slouží jako 

brána styku mezi vnitřní sběrnicí mikropočítače řídicího systému a vnějšího prostředí. 

V mém případě zprostředkovává výměnu dat mezi komunikačními protokoly RS-232 a 

RS-485.  

RS-232 – jedná se o velmi používané rozhraní standardizované EIA (Electronic 

Industry Association). Je určeno pro připojení na větší vzdálenosti a malý přenosový 

výkon. Přenosové médium není přesně popsáno a je možno použít i dvouvodičového 

spojení – tím ale klesá odolnost vůči rušení z okolí.  

RS-485 – rozhraní používané pro přenos informací v technologickém prostředí, kde 

díky své odolnosti proti rušivým signálům zajišťuje výměnu dat mezi datovými 

zařízeními. Toto rozhraní dokáže přenášet data rychlostí v řádech Mbit/s, proto má 

z technického hlediska jinou konstrukci než RS-232. 

Oba typy rozhraní využívají sériového přenosu, který je specifický i pro větší 

vzdálenosti, ale menší přenosový výkon (při stejné přenosové rychlosti) než paralelní 

přenos dat. Přenosová rychlost se udává počtem bitů přenesených za jednotku času 

(jednotkou je 1bit/s). Při dvoustavovém přenosu tato jednotka splývá s modulační 

rychlostí (1Baud). Baud udává počet změn stavu přenosového média za sekundu.  



Pro sériový přenos dat pomocí RS-232 platí, že 1Baud = 1bit/s. Neplatí to ale 

obecně pro všechny druhy přenosu, neboť při jedné změně signálu lze přenést větší 

množství informace než je jeden bit (např. paralelní přenos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Vizualizace modelu – software 

Vizualizace technologického procesu je vyšší formou jeho řízení, kdy máme 

možnost do řízeného děje zasahovat, sledovat jej a zasahovat do něj. Důležité vlastnosti 

děje umožňuje uchovávat, pomáhá tak vytvořit vyšší formu řízení s cílem eliminovat 

rutinní práci a zvýšit její kvalitu.  

Hlavním významem vizualizace je zpracovávat data a dále je prezentovat v grafické 

podobě tak, abychom byli schopni jim porozumět jak po obsahové stránce, tak po 

stránce jejich funkce. Získávání a zpracovávání informací z řízeného děje včetně jejich 

grafického zobrazení se nazývá vizualizace řízeného procesu[1,109] Důležitou 

vlastností vizualizačního softwaru je možnost sledování havarijních stavů, tzv. alarmové 

stavy, jejich zobrazení a archivaci. To je užitečné pro zjednodušení práce obsluhy, která 

nemusí sledovat všechny údaje, ale může se věnovat vlastní technologii, kdy v případě 

nebezpečí bude automaticky upozorněn na vzniklé potíže. 

Ve své práci využívám řídicí systém (PLC) podporující standardní komunikační 

protokoly pro přenos informací mezi pamětí řídicího systému a vizualizačním 

programem. Mezi tyto protokoly patří DDE (Dynamic Data Exchange) a ODBC (Open 

Database Connectivity) používané v prostředí Windows. V práci jsem využíval DDE a 

netDDE protokol. 

U softwarových vizualizačních prostředků se zažilo označení HMI (Human - 

Machine Interface) nebo též SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).  

Mezi důležité vlastnosti vizualizačního programového vybavení tedy patří: 

• Grafické znázornění řízeného technologického procesu 

• Popsání řízeného děje (parametrizaci) 

• Sledování a archivace parametrů a alarmů řízeného procesu 

•  Vytváření protokolu o průběhu řízeného děje (směnový protokol) 

• Sledování vývoje (trendů) vybraných parametrů 

• Možnost zpětného zobrazení průběhu děje z archivu 

• Možnost autentizace uživatelů 

• Možnost poskytnutí dat dalším zájemcům (uživatelé v síti LAN, internet) 

3.1 Komunikační protokoly 

DDE je protokol prostředí Microsoft Windows, který umožňuje dvěma aplikacím 

vzájemný "rozhovor", ve kterém si průběžně vyměňují data. Aplikace komunikující 



prostřednictvím DDE používají k přenosu informací kanál, který umožňuje komunikaci 

v obou směrech. Aplikace, která začíná komunikaci, se nazývá klient DDE, aplikace 

která odpovídá klientovi DDE, se nazývá server DDE. Každá aplikace může 

komunikovat na více kanálech, a to jako server i jako klient zároveň. 

Má-li se zahájit komunikace prostřednictvím DDE, musí být určeny dvě věci: 

• název serveru (zdrojové aplikace) se kterou se bude komunikovat a 

• předmět komunikace (topic). 

Pokud server obdrží požadavek na komunikaci o předmětu, který rozliší, otevře 

kanál a odpoví. Po založení komunikace není možné měnit její předmět nebo server. 

(Chcete-li začít komunikaci s jiným serverem nebo se stejným serverem o jiném 

předmětu, musíte začít novou komunikaci na jiném kanálu. To nemá žádný vliv na 

konverzaci na prvním kanálu; první konverzaci lze skončit nebo v ní pokračovat.) 

Název serveru: Každá aplikace, která se může zúčastnit komunikace DDE, má 

jedinečný název serveru. Název serveru DDE je obvykle název spustitelného souboru 

aplikace bez koncovky .EXE. 

Předmět: Definuje "téma" komunikace DDE a reprezentuje jednotku dat vý-

znamnou pro aplikaci serveru DDE. Pro většinu aplikací, které pracují se soubory, je to 

název souboru. Zvláštním předmětem, který většina aplikací rozpoznává, je předmět 

system. Tento předmět je většinou možné použít k získání informací o předmětech, 

které jsou aplikací podporovány. Obecně, pokud se předmět odkazuje na soubor, soubor 

musí být otevřen pro server DDE, aby mohl odpovídat na komunikaci vyvolanou o 

tomto předmětu. 

NetDDE je rozšíření protokolu DDE o komunikaci v lokální síti a sériové porty. 

Rodina produktů firmy Wonderware podporuje komunikaci na základě protokolu 

DDE a NetDDE. Při instalaci operačního systému Windows jsou však tyto komunikační 

protokoly standardně vypnuty. Pokud máme vytvořený program pro vizualizaci 

technologického procesu, ve kterém je zaveden požadavek na DDE komunikaci, potom 

samotná aplikace InTouch, při přepnutí do režimu WindowViewer spouští službu DDE 

automaticky. Pokud však z nějakého důvodu není navázána komunikace 

prostřednictvím této služby, je vhodné zkontrolovat nastavení, je-li vůbec služba 

aktivní. 

Protokol TCP/IP skupina protokolů pro komunikaci v počítačové síti (Ethernet). 

Protokol nabízí vysoký stupeň spolehlivosti přenosu informace. Pro přenos dat v síti 

Ethernet se používá několik technologií s různými parametry, které se liší v typu 



přenosového média, přenosové rychlosti, délce segmentu a typu přenosu. Topologie sítě 

je závislá na použité přenosové technologii. Vzhledem ke složitosti problémů je síťová 

komunikace rozdělena do tzv. vrstev, které znázorňují hierarchii činností. Výměna 

informací mezi vrstvami je přesně definována. Každá vrstva využívá služeb vrstvy nižší 

a poskytuje své služby vrstvě vyšší. Architektura sítě se skládá ze 4 vrstev oproti 

původně prosazovaným 7 vrstvám modelu OSI (Open System Interconnection), která 

ale byla příliš složitá a její implementace náročná. 

• Aplikační vrstva 

• Transportní vrstva 

• Síťová vrstva 

• Vrstva síťového rozhraní 

Protokol IP: Tvoří základ síťové vrstvy a celého internetu. Má na starosti rozesílání 

datových paketů sítí na základě IP adres. Každý tento datový paket obsahuje potřebné 

informace jak o odesílateli tak i o příjemci datových paketů. Doručení datových paketů 

není zaručeno, spolehlivost musí zajistit vyšší vrstvy. Adresy IP přiděluje úřad Internet 

Assigned Numbers Authority (IANA). Adresy IP se dělí do celé rady kategorií, kterým 

se říká třídy. V současné době je převážně používán protokol IP verze 4. Je připravena 

nová verze 6, která řeší nedostatek adres v IPv4, bezpečnostní problémy a vylepšuje 

další vlastnosti protokolu IP. Pro funkční komunikaci mezi aplikacemi na dvou 

počítačích samotná IP adresa nestačí. Aplikace, která chce komunikovat s jinou, musí 

mít možnost, jak tuto rozpoznat. Na druhém počítači může být spuštěno aplikací více. 

K tomuto účelu slouží aplikační vrstva a protokoly TCP a UDP, které identifikují 

odesílací a přijímací aplikaci pomocí portů. Za pomoci IP adresy se potom identifikuje 

cílový počítač. 

Protokol TCP: Vytvoří mezi koncovými aplikacemi virtuální okruh a naváže tím 

mezi dvěma počítači plně duplexní kanál. Zajišťuji také správné složení datových 

paketů. 

3.2 RSLogix, RSLinx 

RSLogix je vývojový software od firmy Rockwell Automation. V RSLogix můžeme 

pomocí ladder (žebříčkový) diagramů programovat procesory různých typů automatů 

(micrologix 1000, 1200, 1500 a SLC500). Hlavní výhodou žebříčkových diagramů je 

jejich jednoduchost na pochopení a jejich přehledné grafické zobrazení. Tento způsob 



programování nás nenutí ovládat složitou syntaxe programovacího jazyka a tím umožní 

vytvoření jednoduchých, ale i složitějších reléových schémat. 

 

Obrázek 6 RSLogix 
 

Vytvořený algoritmus pro ruční a automatické řízení vizualizovaného teplo-

vzdušného modelu vytvořil v minulém roce jiný student[7]. Mojí úlohou bylo daný 

model vizualizovat a přenášet vizualizaci přes internet, včetně možnosti vzdáleného 

řízení. Proto se v této kapitole pouze krátce zmíním o vytvořeném algoritmu pro PLC 

automat.   

Tento algoritmus má za úkol umožnit jak automatické tak ruční řízení, proto se 

v prvním kroku algoritmu zjistí, o jaký druh řízení půjde. Toto se prování na základě 

testování uložené hodnoty na pozici datového souboru N7:21 automatu PLC. Je-li 

zvoleno automatické řízení, jsou zjištěny hodnoty řídící a regulované veličiny a na 

jejich základě se vypočte regulační odchylka e(k). Výsledná regulační odchylka je 

potom uložena a použita samotným PID regulátorem, na jehož výstupu je akční člen 

u(k). 



 

Obrázek 7 PID regulátor včetně uložených pozic v datovém souboru PLC 
 

RSLinx je komunikační I/O server od firmy Rockwell Automation podporující 

DDE a OPC komunikaci, která zajišťuje připojení na průmyslové sítě. 

 

Obrázek 8 Prostředí programu RSLinx. 

Na obrázku 8 je vidět prostředí programu RSLinx, kde v levé části je seznam 

nainstalovaných ovladačů zařízení a v pravé části potom podrobné informace o zařízení.  

3.3 InTouch 

Software InTouch od firmy Wonderware je produkt kategorie SCADA/HMI 

(Supervisory Control and Data Acquisition / Human-Machine Interface), pro vizualizaci 

a supervizní řízení výrobních technologií a procesů. 

InTouch se skládá ze tří hlavních částí: WindowMaker (vývojové prostředí, v němž 

se z objektově orientovaných grafických prvků vytváří interaktivní, „dotykově citlivá“ 

zobrazovací okna), WindowViewer (uživatelské runtime prostředí, které zobrazuje 



grafická okna vytvořená v programu WindowMaker) a InTouch Application Manager 

(zobrazuje přehled vytvořených aplikací). 

InTouch umožňuje operátorům, technologům, kontrolorům i manažerům v reálném 

čase sledovat a reagovat na průběhy veškerých výrobních operací prostřednictvím 

názorného grafického znázornění libovolných technologických procesů. 

Pro komunikaci s okolím využívá Wonderware InTouch DDE, SuiteLink nebo OPC 

komunikačních protokolů. V práci jsem využíval DDE komunikaci, protože tuto 

možnost podporuje i zvolený I/O server RSLinx. Nastavení komunikačního protokolu 

v aplikaci InTouch je uvedeno níže.  

Kromě nástrojů pro vytvoření grafických obrazovek zobrazujících aktuální stavy 

provozovaných technologií je součástí InTouch i správa historických dat umožňující i 

spolupráci s historizační databází Industrial SQL server a správa distribuovaných 

alarmů, které lze ukládat do databáze MS SQL Server. 

InTouch rovněž podporuje všeobecně používané technologické standardy, jako např. 

objekty ActiveX, .NET.  

 

 

Obrázek 9 Nastaveni DDE komunikace v InTouch 
 

Na obrázku 9 je vidět okno pro nastavení DDE komunikace v aplikaci InTouch. 

Toto nastavení se provádí v horní navigační liště, položka Special – Access Name.. 

V první kolonce nazvané Access, zadáváme název vytvořené DDE komunikace – název 

komunikačního kanálu. Můžeme zadat libovolný, nejlépe však tak, aby svým 



pojmenováním jednoznačně vypovídal, k čemu slouží. Často se udává stejné označení 

jako pro Topic Name. Program InTouch používá komunikační kanály pro odkazy na 

data typu vstup/výstup, která se mění v reálném čase. 

Další položkou pro nastavení je Node Name, neboli název síťového uzlu 

poskytovatele dat. Standardně zadáváme název počítače, na kterém aplikace InTouch 

pracuje, pokud jsou data uložena na síťovém I/O Serveru, do pole Node Name napíšeme 

název vzdáleného síťového uzlu. V mém případě se jedná o název počítače, na kterém 

je aplikace InTouch nainstalována, zadal jsem tedy „PCJ225A“. 

Application name, neboli název aplikace, slouží pro zadání názvu programu, 

sloužícího jako I/O Server, ze kterého se budou data získávat. Pro mě slouží jako I/O 

server software RSLinx, který se spouští souborem RSlinx.exe, proto do pole zadám 

RSLinx, ale pozor nezadáváme s příponou.exe! 

V poslední položce zadáváme Topic Name (název topicu), ke kterému se má získat 

přístup. Název topicu je označení použité pro podskupinu prvků dat specifickou pro 

aplikaci. Pokud například data přicházejí z programu RSLinx, název topiku je přesně 

stejný název jako název pro topik konfigurovaný v programu I/O Serveru. Pokud se 

komunikuje s programem Microsoft Excel, název topiku je například Strana1.xls. 

V dalším kroku zatrhneme používanou komunikaci, tedy DDE. Po volbě 

komunikačního protokolu zbývá zvolit možnost získávání dat ze serveru. Doporučuje se 

položka „Advise only aktive items“. Díky které budeme po I/O serveru požadovat 

pouze data potřebná pro aktivní InTouch aplikaci. V opačném případě, bude vyžadovat 

všechna data a to má za následek zvýšenou náročnost na výkon systému a proto se 

běžně nedoporučuje. 



3.3.1 Popis vytvořené InTouch aplikace 

Obrázek 10 Vytvořená aplikace pro ovládání modelu. 

 

V prostředí Wonderware InTouch jsem vytvořil aplikaci jejíž náhled je na obrázku 

10, která nám umožňuje daný teplovzdušný model ovládat, přehledně zobrazuje 

aktuální hodnoty, archivuje zaznamenaná data, zobrazuje aktuální a historické alarmy. 

 Pro navázání spojení mezi InTouch aplikací a PLC automatem (pomocí DDE 

komunikace) není třeba znát podrobný popis algoritmu vytvořeného za účelem PID 

regulace, ale je potřeba znát o pozice v datovém souboru PLC, ve kterých jsou ukládány 

hodnoty využívané při běhu algoritmu. Jde zejména o hodnoty těchto veličin: 

• Řídící veličina  

• Regulovaná veličina  

• Poruchová veličina 

• Integrační, derivační a proporcionální složky regulátoru 

• Automatické a ruční řízení 

• Průtokoměr  



Se znalostí pozic těchto veličin v datovém souboru PLC jsem chopen sestavit 

vizualizaci a pomocí navázané DDE komunikace jejich hodnoty průběžně měnit a 

sledovat.  

Aplikace InTouch se skládá z ventilátorku, který je úplně vlevo. Pomocí šoupátka 

s popiskem „ventilátor“ nastavujeme na ventilátorku napětí. Hodnota nastaveného 

napětí se zobrazuje v červeném poli vedoucího od ventilátoru. Tato hodnota odpovídá 

binárnímu napětí. Pod touto hodnotou je zobrazena přepočtená analogová hodnota. 

Přepočet je realizován krátkým programem v Application Scriptu vytvořené aplikace.  

Ten se automaticky provede při spuštění vytvořené aplikace, resp. přepnutím do 

WindowVieweru. Aplikační skripty se vztahují na celou aplikaci. Aplikační skripty 

můžete použít pro spuštění jiných aplikací, vytvoření simulací procesu, kalkulaci 

proměnné atd. 

Dalším prvkem ve vytvořené aplikaci je žárovka. K jejímu ovládání slouží 

prostřední šoupátko s názvem „žárovka“. Při zvyšování hodnoty napětí na žárovce se 

mění barva žárovky na sytě žlutou. Při maximální hodnotě napětí je indikován alarmový 

stav. Alarmy jsou všeobecně užitečný nástroj pro zabezpečení výrobního procesu a 

předcházení havárií, tím i ochraně lidských životů a vybavení podniku. Program 

InTouch umožňuje alarmy archivovat, zaznamenává i informace o původci alarmu a 

uživatele přihlášeného k aplikaci, který daný proces obsluhoval. Není potom problém 

dohledat případného viníka havárie. Vše se odvíjí od způsobu, jakým je aplikace 

vytvořena. 

Dalším prvkem aplikace je termistor, který zaznamenává teplotu v tunelu a opět ji 

zobrazuje v červeném poli, jeho hodnota nastavit nelze. Hodnota snímaná termistorem 

je pomocí krátkého kódu v Application skriptu přepočtena na hodnotu ve stupních 

celsia. Protože termistor na změnu teploty reaguje změnou vnitřního odporu, musí se 

převést změna odporu na změnu napětí (elektronickými obvody obrázek 3). Toto napětí 

je přivedeno na vstup rozšiřující analogové karty PLC automatu a pomocí A/D 

převodníku vyjádřeno binární hodnotou 0 – 32767V. Protože z této hodnoty není jasné, 

o jakou teplotu se v modelu ve skutečnosti jedná, provedl jsem měření, kdy za pomoci 

digitálního teploměru byla změřena teplota v tunelu. Při každém měření byla nastavena 

jiná hodnota napětí na žárovce. Po ustálení teploty na teploměru byla odečtena hodnota 

napětí z termistoru a pro tuto hodnotu příslušná reálná teplota z teploměru. Poté jsem 

vytvořil skript, který mi hodnotu napětí převede na stupně celsia. Tato hodnota je potom 

zobrazena v červeném poli u termistoru. 



 

 

Obrázek 11 Tepelná závislost termistoru 

 

Poslední prvek v aplikaci je průtokoměr. Který zaznamenává pohyb vzduchu 

v tunelu a získanou hodnotu zobrazuje v červeném poli.  

Ve spodní řadě šoupátek se kromě ovládacího panelu pro ventilátor a žárovku 

nachází šoupátko s popisem „žádaná veličina“, toto slouží pro nastavení hodnoty pro 

požadovanou teplotu v tunelu. Požadovaná hodnota je zobrazena na zadní stěně modelu 

jak binární hodnotou tak ve stupních Celsia. 

Položky „Ruční řízení“ a „Automatické řízení“ nám umožňují zvolit si mezi 

automatickým režimem, kdy zadáváme pouze žádanou veličinu a PID regulátor se stará 

o její dosažení a udržování, nebo mezi ručním řízením, kdy veškeré hodnoty nastavuje 

operátor. 

Při zvolení automatického řízení máme k dispozici zadávání parametrů PID 

regulátoru, které jsou označeny r1, r-1, r0.  

Zesílení proporcionálního regulátoru označené r1. Proporcionální regulátor zajišťuje 

rychlý průběh regulace a stabilitu. Mezi jeho nevýhody patří existence trvalé regulační 

odchylky. Čím vyšší zesílení proporcionálního regulátoru, tím nižší regulační odchylka. 

Zesílení integračního regulátoru označené r-1. Integrační regulátor odstraňuje trvalou 

regulační odchylku, ale zhoršuje stabilitu regulačního obvodu. Čím vyšší hodnotu 

zesílení nastavím, tím větší je podíl integračního prvku na regulaci.  
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Zesílení derivačního regulátoru r1. Derivační regulátor je samostatně 

nerealizovatelný, ale v kombinaci s proporcionálním, nebo proporcionálně integračním 

regulátorem zlepšuje stabilitu regulace, snižuje dobu reakce na vzniklou poruchu, 

zkracuje periodu kmitů. 

Vytvořená aplikace v programu InTouch má návaznost na aplikaci PID regulace, 

vytvořenou v programu RSLogix, která je nehrána v paměti PLC automatu a slouží pro 

ruční a automatické řízení teplovzdušného modelu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. SuiteVoyager 

Softwarové systémy pro průmyslovou automatizaci shromažďují značné množství 

dat, která zajímají stále početnější skupinu pracovníků průmyslového podniku 

nejrůznějších profesí. Požadavky na četnost a rychlost přístupu k těmto datům mohou 

být různé. 

Podle zařazení do pracovní skupiny potřebují klienti různé přístupy k datům. 

Skupina výrobních operátorů vyžaduje stálý přístup k výrobním datům, stavu výrobních 

zařízení a jejich případných poruchách. Skupina analytiků využívá ke své práci 

převážně data historická a statistická. Další skupinou uživatelů výrobních dat jsou 

„mobilní“ pracovníci. Typicky jde o manažery nebo obchodní cestující, kteří navíc 

požadují přístup k datům odkudkoliv prostřednictvím celosvětové informační sítě 

Internet, případně pomocí sítě GSM. 

Každý pracovník by měl mít prostřednictvím jednotného rozhraní přístup pouze na 

ta data, která odpovídají jeho profesnímu zaměření a neměl by být zbytečně zatěžován 

či rozptylován informacemi, které pro něj nemají praktický význam. Přístup k datům by 

měl být bezprostřední a klient by měl být schopen k datům přistupovat bez ohledu na to, 

u kterého PC v podniku nebo v síti Internet se právě nachází. 

Aby bylo možné tyto požadavky splnit, je třeba klientům poskytnout jednoduché 

rozhraní pro přístup k průmyslovým datům, které je běžně k dispozici na různých 

hardwarových i softwarových platformách a které umožňuje komunikaci protokoly 

používanými v síti Internet. Jako ideální aplikace se ukazuje využití standardního 

prohlížeče internetových stránek, který je běžně součástí operačního systému nebo je 

dostupný zdarma. 

Na straně poskytovatelů dat je třeba nasadit výkonný generátor internetových 

stránek, který je schopen zpracovávat dotazy klientů, získávat dotazovaná data z 

aplikací tato data a zasílat klientům dokumenty obsahující získaná data ve formátech, 

které je možné prezentovat v prohlížeči internetových stránek.  

Výše popsané požadavky podniku umožňuje realizovat produkt SuiteVoyager. Jedná 

se o dynamické internetové stránky portálového typu, které získávají, sdružují a 

zpracovávají podniková data od různých poskytovatelů (nejen data z aplikací 

SCADA/HMI a historická data, ale i data z aplikací MES, ERP apod.), tato data 

organizují, přizpůsobují potřebám uživatelů a zpřístupňují klientům prostřednictvím 

univerzálního portálového rozhraní. Protože klienti portálu nemusí již být vybaveni 



žádnou speciální klientskou aplikací (pouze Internet Explorer), jsou nazýváni 

„softwarově tenkými klienty“. 

Tenký klient je po hardwarové i softwarové stránce minimalizovaná obdoba 

běžného počítače. Jeho fungování je závislé na serveru, na kterém běží všechny 

aplikace. Samotné klientské zařízení slouží pouze k zobrazování informací a k přenosu 

uživatelských vstupů zpět na aplikační server. To znamená, že veškerý software se 

většinou nachází na jednom systému a samotní uživatelé k němu přistupují z různých 

míst pomocí jednotného rozhraní. 

SuiteVoyager komunikuje s poskytovateli dat na vlastní počítačové síti a tyto 

získaná data poskytuje dále klientům připojujících se z internetu. Data jsou poskytována 

ve formě internetových stránek. 

Tenký klient portálu SuiteVoyager je tedy určen všem pracovníkům podniku, kteří 

přistupují na výrobní data příležitostně nebo vzdáleně prostřednictvím podnikové sítě 

nebo sítě Internet. Výrobním operátorům, kteří vyžadují nepřetržitý přístup k datům a 

možnost okamžitě a operativně ovlivňovat výrobní a technologické procesy, jsou nadále 

určeny aplikace typu InTouch. 

4.1 SuiteVoyager a jeho vlastnosti 

SuiteVoyager je schopen získávat data od aplikací schopných komunikovat 

protokoly Wonderware SuiteLink, DDE nebo OPC. Tato data jsou pak komfortně 

zobrazována v grafických obrazovkách, které vzniknou konverzí vybraných grafických 

oken aplikací InTouch pomocí softwaru XML-exporter. Nejobvyklejšími poskytovateli 

živých dat je aplikace InTouch, ale mohou to být i komunikační servery, aplikace 

InControl apod. 

Prostřednictvím tenkého klienta je možné připojené výrobní technologie i ovládat. 

Právo zapisovat do vstupů/výstupů poskytovatelů dat má pouze klient, který má zvláštní 

oprávnění, tj. je zkonfigurován v uživatelské roli technolog nebo administrátor. 

4.2 Přístup a vytvoření uživatelů SuiteVoyageru 

SuiteVoyager používá k udělení uživatelských přístupů na portál integrované 

ochranné mechanismy integrované ve Windows server a internetových informačních 

službách (IIS). IIS také nabízí různé možnosti omezení přístupu na portál. Můžeme 

povolit nebo zamítnou přístup na základě IP adres, doménového jména, nebo názvu 

počítače. 



 

Obrázek 13 Zabezpečení aplikovatelné v IIS 
  

Na souborovém systému NTFS můžeme uplatnit přístup k souborům přistupujících 

uživatelů pomocí ACL (Access Control Lists), kde ACL je používán při autorizaci. Jde 

tedy o seznam, který administrátor web serveru používá k nastavení skupin a uživatelů, 

kteří mohou přistupovat, měnit nebo spouštět jednotlivé soubory na serveru a dále k 

nastavení dalších přístupových práv. 

Společně s instalací SuiteVoyageru se do aplikačního serveru (administrátorská 

konzole pro správu serveru) přidá balíček COM+, který se integruje do Windows Active 

Directory (databáze uživatelů využívaná při doménovém přístupu uživatelů). Potom na 

základě balíčku COM+ dochází k autorizaci uživatelů s doménovým přístupem. 

Uživatelům potom administrátor SuiteVoygeru přiřadí role definované v COM+ (např. 

Engineer, Read Only User…) 



 

    Obrázek 14 Zobrazení rolí uživatelů v modelu COM+ 
 

Jako dodatečnou ochranu SuiteVoyger portálu lze použít SSL (vrstva bezpečných 

socketů), který je využíván pro bezpečnou komunikaci se serverem a poskytuje 

zabezpečení komunikace šifrováním a autentizace komunikujících stran. Více o SSL 

v kapitole 6 zabezpečení přenosu dat. 

Přidávání práv uživatelům s použitím rolí 

Administrátor portálu může přiřadit práva uživatelům ručně, nebo s použitím 

přednastavených rolí, které jsou k dispozici. Role jsou rozděleny podle možných funkcí, 

které může uživatel na portálu vykonávat. Jedná se tedy o tyto role: 

Role Práva 

Administrator Má přístup ke všem informacím na portálu a má všechny 

administrátorské práva, může konfigurovat aplikace a zdroje 

dat, přiřazovat role uživatelům, přizpůsobovat vzhled portálu. 

Engineer Uživatel už nemá přístup k administrátorskému menu, ale může 

ovládat vizualizovaný proces – má právo write-back, může 

konfigurovat data. 

Read Only user Tento typ uživatele může pouze prohlížet obsah portálu, nemůže 

ovládat vizualizovaný proces. 

No Access User Nemá povolen přístup na portál. 

  Tabulka 1 Přednastavení uživatelé SuiteVoyageru 



Zde je důležité připomenout, že tyto role jdou přiřadit pouze uživatelům zařazeným 

v doméně – uživatel doménového typu. SuiteVoyger dokáže automaticky detekovat 

všechny doménové řadiče na síti a zobrazit seznam uživatelů v každé doméně. Potom 

už jen jednoduše vybereme potřebného uživatele a přiřadíme mu danou roli na portálu. 

 

Obrázek 15 Administrace uživatelů portálu 
 

V prostředí SuiteVoyageru se přihlásíme jako administrátor a v levém menu zvolíme 

položku Administration a Users Management. Na obrázku 15 můžeme vidět v pravé 

části sekci pro doménové informace (doména, doménový uživatelé) a v levé části role, 

které může administrátor daným uživatelům přiřadit (Administrator, Engineer atd.). Jak 

je ale z obrázku patrné, není počítač, na kterém jsem realizoval svou diplomovou práci 

zařazen do žádné domény, tudíž jsem nemohl využít této možnosti přístupu na portál.  

V tomto případě využívá portál lokálních uživatelů vytvořených na počítači, kde je 

portál nainstalovaný (serveru). 

Vytvoření lokálního uživatele   

Abychom byli schopni vytvořit nového uživatele, musíme být přihlášeni jako 

Administrátor operačního systému Windows 2003 server. Ve správě počítače, Místní 

uživatelé a skupiny zvolím Nový -> Uživatel v místní nabídce, která se zobrazí po stisku 

pravého tlačítka. Zobrazí se nabídka nový objekt – uživatel. Jednotlivá pole se vyplní 

podle popisu. A pomocí odtržítek označíme, jestli si uživatel musí při prvním spuštění 



změnit heslo, nebo heslo změnit nemůže, popřípadě, jestli je heslo uděleno na nějakou 

určitou dobu, po které je potřeba zvolit nové. 

Po vytvoření uživatele je vhodné nastavit parametry uživatele. Kliknutím na 

vytvořeného uživatele pravým tlačítkem myši a zvolení vlastnosti se dostaneme do 

nastavení uživatele. Toto nastavení je důležité pro udělení práv uživatelům, nastavení 

případných omezení. Ty nejdůležitější uvedu a popíšu jejich význam. 

• Účet: Zde je možné nastavit dobu, po kterou může být uživatel přihlášen, 

určit počítače ze kterých se lze k serveru přihlásit, omezit délku platnosti 

hesla.  

• Profil: Provádíme nastavení domovského adresáře, nastavit přihlašovací 

skript. 

• Je členem: Určíme přiřazení do skupiny uživatelů (každá skupina má jiná 

práva) Skupiny lze také libovolně vytvářet a editovat. 

• Prostředí: Možné nastavit program, který spustí vždy po přihlášení uživatele. 

• Vzdálené řízení: Nastavení podmínek převzetí kontroly nad uživatelovou 

pracovní plochou. 

 

Obrázek 16 Vlastnosti uživatele Engineer 



 

Nastavení vlastností uživatele je samozřejmě mnohem rozsáhlejší, ale pro potřeby 

ošetření přístupu k portálu SuiteVoyager vystačíme s body, které jsem uvedl výše.  

Vytvoření skupiny 

Ve Windows 2003 server se nastavení skupiny provádí ve správě počítače, pravým 

tlačítkem myši klikneme na skupiny a zvolíme nová. Do pole „název skupiny“ napíšeme 

její název. Další pole „popis skupiny“, není příliš důležité, slouží pouze informativně. 

Pomocí tlačítka přidat, přiřadíme do skupiny uživatele, kteří v ní budou operovat. 

4.3 Uživatelské pracoviště 

Pro připojení uživatele k porálu SuiteVoyager jak pomocí internetu, tak intranetu je 

potřeba v nastavení zabezpečení prohlížeče internetových stránek Internet Exploreru 

snížit úroveň zabezpečení na střední stupeň. Tímto se povolí stažení tzv. ActiveX prvků, 

které SuiteVoyager využívá ke své činnosti. Ovládací prvek ActiveX je malý balíček 

spustitelného kódu, který si mohou uživatelé aplikace Internet Explorer stáhnout a 

spustit v počítači.  

 

• ActiveX je DLL knihovna obsahující rychlý binární kód.  

• ActiveX je možno psát v libovolném programovacím jazyce. 

• ActiveX je platformově závislé, jedna komponenta může pracovat jen na 

počítači s daným procesorem a s daným operačním systémem (Windows) a 

daným prohlížečem. 

• Umístění ActiveX do HTML stránky tak vlastně omezuje potenciální 

uživatele, schopné stránku správně zobrazit. 

• Protože ActiveX je plnohodnotný program, může provádět libovolné operace 

se soubory, na něž má právo přihlášený uživatel. Firma Microsoft proto 

zavedla digitální podpisy komponent, aby bylo možno odlišit důvěryhodné 

komponenty od případných pirátsky nastrčených komponent. 

 

Prvky ActiveX nelze nazvat internetovou technologií, málokdo by si na stránku 

určenou pro veřejnost vložil komponentu s ActiveX prvkem, protože tento krok nebudí 

důvěru u uživatelů a standardní nastavení zabezpečení Internet Exploreru tyto prvky 

stejně zakazuje. 



V prostředí Internetu se tedy technologie ActiveX příliš nerozšířila. Své pravé 

využití našla až v oblasti firemních intranetů s řízenou konfigurací klientů a serverů. 

ActiveX je spíše využíván jako komponenta technologie Windows. 

Aby mohl přistupující uživatel mít k dispozici správné zobrazení, je potřeba aby na 

svém počítači spustil ActiveX prvek, který je automaticky vyžadován při stratu 

SuiteVoyageru. Pokud tak neučiní, nebudou zobrazena žádná data. Instalací tohoto 

ActiveX prvku nevystavujeme osobní počítač žádnému riziku, protože tento ActiveX 

prvek je licencován firmou Wonderware a neobsahuje žádné rizikové řetězce. 

4.4 Nastavení historických dat 

SuiteVoyager obsahuje reportní nástroj, pomocí kterého lze zobrazit historická data 

uložená v databázi IndustrialSQL Server. Výsledkem interaktivně zadaného dotazu je 

report, ve kterém jsou uloženy informace o zvolených proměnných (inženýrské 

jednotky, přepočty, popisy proměnných), grafické průběhy a tabulky obsahující hodnoty 

proměnných včetně časových značek. Podporován je přístup na IndustrialSQL Server . 

V prostředí SuiteVoyageru se přihlásíme jako administrátor a v levém menu zvolíme 

položku Historical data. Pokud máme správně nakonfigurovaný Industrial SQL server 

(kapitola 4.8) zobrazí se nám možnosti nastavení historických dat. Chceme-li vybrat 

proměnné, u kterých potřebujeme zjistit jejich historický průběh, musíme zvolit položku 

Tag Selection. Po stisknutí tlačítka Find Tags se v pravé části obrazovky vytvoří 

sloupec se všemi proměnnými, které jsou poskytnuté Industrial SQL serverem. Tyto 

proměnné můžeme filtrovat pomocí nastavení podmínek. Pomocí stlačené klávesy Ctrl 

můžeme provést výběr více proměnných a stisknutím tlačítka Generate report zobrazit 

jejich historický průběh. 



 

Obrázek 17 Historická data 

4.5 Nastavení alarmů 

SuiteVoyager umožňuje zobrazovat aktuální i historické alarmy z alarmového 

systému InTouch, nebo aktuální i historické alarmy spravované speciální aplikací 

AlarmSuite. 

Alarmy jsou zobrazeny v tabulkové podobě a je možné je setřídit podle všech 

sloupců tabulky včetně času. Dále lze alarmy filtrovat, a zobrazit tak např. alarmy pouze 

z jedné alarmové skupiny nebo alarmy týkající se určité proměnné. 

V prostředí SuiteVoyageru se přihlásíme jako administrátor a v levém menu zvolíme 

položku Factory Alarms. Zobrazí se nám hlavní nabídka alarmového systému.  



 

Obrázek 18 Historické alarmy 
 

V nabídce můžeme vybírat ze tří možností. První z nich je nabídka Current, která 

nám zobrazuje aktuálně aktivní alarmy. Tyto jsou zobrazeny po celou dobu jejich 

trvání, tedy až do okamžiku kdy alarm odezní, potom přechází do databáze historických 

alarmů, kterou si můžeme prohlédnout na obrázku 18 a do které se dostaneme po 

zvolení položky History v navigačním menu historických alarmů. Poslední položka 

Configure slouží k bližšímu nastavení alarmů. Nastavit můžeme frekvenci obnovování 

alarmů 5 až 20 sekund, sledování určitých alarmů podle názvu skupiny, nebo podle 

jména. V položce display fields můžeme pomocí odtržítek označit, které sloupce budou 

v tabulce alarmů zobrazeny.  

 

V položce Time display options provádíme nastavení, v jakém časovém rozmezí 

chceme historické alarmy zobrazit. 



 

 

Samotná konfigurace zdroje historických dat se provádí v hlavním menu, položce 

administration – data source manager a v položce menu Alarm.  

 

Obrázek 19 Nastavení alarmů v SuiteVoyageru. 
 

Podrobný popis nastavení alarmů je vidět na obrázku 19. Důležité je si všimnout, že 

nastavené jméno serveru (server name) je „pcj225b“, ale jako zdroj alarmů (Distributed 

Alarm Query) je uveden \\pcj225a\intouch!$system. To proto, že poskytovatel dat, který 

je v mém případě InTouch se nachází na jiném počítači v síti (kapitola 5), než na kterém 

je umístěn SuiteVoyager server, toto je důležité si uvědomit a zadat správný název 

počítače, který plní funkci poskytovatele dat. Alarmy z InTouche jsou ukládány do SQL 

databáze s názvem WWALMDB. Do databáze musíme zadat přístupové jméno a heslo 

administrátora databáze. 



4.6 Nastavení Multiviews 

Abychom nemuseli mezi jednotlivými funkcemi SuiteVoyageru překlikávat, 

můžeme využít funkce Multiviews, která umožní administrátorovi SuiteVoyageru 

poskládat informace a data do složených pohledů (Multiviews). Nejde nic jiného, než 

logické uspořádání potřebných funkcí v rámci jednoho internetového okna kde můžeme 

současně sledovat alarmy, historická a aktuální data, tabulky, grafy. Škála možností je 

široká a závisí pouze na potřebách administrátora SuiteVoyageru, jaká data zvolí. 

4.7 Možnost úpravy vzhledu 

Administrátor portálu může vybrat z řady připravených barevných schémat. Může 

rovněž vytvořit svoji domovskou stránku a vlastní horní pruh (banner) a tyto začlenit do 

rozhraní portálu. Do navigačního menu je možné začlenit odkazy na další informační 

zdroje, dokumenty, návody, internetové stránky atd. 

4.8 Industrial SQL server 

Industrial SQL server (současná verze již nese název Wonderware Historian) je 

relační databáze, určená pro práci v reálném čase s využitím ve výrobních podnicích. 

Industrial SQL server při své činnosti využívá technologie Microsoft SQL server. 

Funkcí Industrial SQL serveru je sbírat a archivovat námi zvolená procesní data a 

s nimi spojené události o skutečném průběhu procesního děje. Pro automatický sběr dat 

z nejčastěji používaných řídicích systémů a zařízení lze využít velké množství 

komunikačních I/O a OPC Serverů od firmy Wonderware i dalších nezávislých 

dodavatelů. U datových zdrojů, které možnost automatického sběru dat neposkytují, 

zajišťuje Industrial SQL server zpracování údajů formou importu z textových souborů  

(*.CSV) nebo prostřednictvím příkazu INSERT jazyka SQL. Při ukládání velkých 

objemů procesních dat využívá Industrial SQL server speciální datové komprese a 

optimalizace, které zaručují efektivní archivaci dat i za dlouhá časová období a to bez 

jakékoliv ztráty. Výhodou Industrial SQL serveru je, že při napojení na existující 

aplikace vizualizačního systému Wonderware InTouch je navíc zajištěna automatická 

konfigurace Industrial SQL serveru. 

Přistupovat k aktuální, historickým nebo konfiguračním datům z Industrial SQL 

serveru je snadné, díky otevřenému databázovému prostředí. Přistupovat potom 

mohou různé klientské aplikace, mezi které patří například MS Excel, MS Access, 

Wonderware Active faktory, nebo právě SuiteVoyager, který budu v práci využívat. 



 

Obrázek 20 Architektura s Industrial SQL serverem 
 

Přístup k  InTouch datům: Pro korektní funkci historických dat v prostředí 

SuiteVoyageru musíme správně nakonfigurovat Industrial SQL server pro přístup 

k datům publikovaným z InTouche. Nastavení importu InTouch dat se provádí 

v Administrátorském prostředí Industrial SQL serveru. 

 

Obrázek 21 Prostředí Industrial SQL serveru 
 

 



Na obrázku 21 múžeme vidět základní obrazovku Industrial SQL serveru, níže 

uvádím popis jednotlivých částí. 

Console tree: Zobrazuje všechny dostupné prostředky InSQL serveru. Patří zde 

zobrazení registrovaných serverů (KC-COMPUTER4), management konsole (správa 

prostředků) a konfiguration editor (nastavení InSQL). 

Details panel: Má pouze informativní charakter a zobrazuje strukturu podsložek 

zvolené složky. 

Importováním databáze proměnných z adresáře softwaru InTouch (soubor 

tagname.x) nám odpadne nutnost ruční konfigurace parametrů I/O serveru. Databáze 

proměnných automaticky mapuje toto nastavení a předá jej InSQL serveru při procesu 

importování. Pro zahájení importu dat rozbalíme položku configuration editor -> public 

Groups  a klikneme pravým tlačítkem myši na položku InTouch nodes.  

 

Obrázek 22 Import dat z InTouch 
 

V dalším kroku zvolíme import Tags a dostaneme se do prostředí Tag Import 

Wizardu. Nyní klikneme na položku add. 

 



Zobrazí se okno průzkumníku. Nyní musíme najít soubor tagname.x, což je soubor, 

který používá InTouch pro uložení hodnot proměnných a konfigurace aplikace. Tento 

soubor nalezneme u každého projektu vytvořeného v InTouch. Protože se uložený 

projekt nenachází na počítači, kde je nainstalován InSQL, ale je umístěn na počítači 

PCJ225A, je nutné pro jeho nalezení procházet síť. Soubor se nachází na počítači 

PCJ225 v adresáři Air-Heat. 

 

Obrázek 24 Lokalizace souboru Tagname.x 
 

Soubor je v adresáři automaticky nalezen. Po potvrzení tlačítkem otevřít můžou 

nastat dvě situace. První se budu zabývat chybovou situací (viz obrázek 25), která 

nastane v případě, že soubor tagname.x je používán programem InTouch. V takovém 

případě nás InSQL upozorní vyskakovacím oknem a import dat můžeme stiskem 

tlačítka ne ukončit, nebo tlačítkem ano pokračovat. Doporučuji nepokračovat v procesu 

importování, protože importovaná data nebudou korektní a v konečném důsledku 

budeme muset proces importování dat opakovat. 



 

Obrázek 25 Chyba importu tagname.x 
 

Aby bylo možné soubor korektně neimportovat, je třeba ukončit aplikaci InTouch 

(resp. Importovaný projekt) a teprve potom soubor tagname.x importovat. Dodržíme-li 

tento postup, potom chybové hlášení neobdržíme a dostaneme se do dalšího kroku 

importu dat. V tomto okně jen stisknutím tlačítka next potvrdíme informace o umístění 

souboru tagname.x a pokračujeme v konfiguraci dalšího kroku. 

Další krok je nastavení Tag Duplicates, toto provádíme z důvodu možnosti výskytu 

dvou nebo více proměnných se stejných názvem. Situace může nastat, pokud 

importujeme více InTouch aplikací, potom není zaručeno, že ve dvou úplně jiných 

aplikacích nepoužíváme proměnnou stejného typu a názvu.  

 

Obrázek 27 Duplicitní proměnné  
 



Pokud, jako v našem případě, importujeme pouze jeden projekt, je výhodné označit 

políčko Bypass Uniqueness String, který zajistí v případě nalezení duplicitní hodnoty, 

že tato bude ignorována. Po potvrzení se dostaneme do nabídky filtrování proměnných 

(obrázek 28). 

 

Obrázek 28 Filtr proměnných 
 

Abychom předešli zbytečnému importování velkého množství proměnných 

(mnohdy nejsou ani veškeré proměnné použité v InTouch projektu pro historický 

průběh vizualizovaných dat potřebné) můžeme pomocí nabídky filter tags omezit 

importované proměnné. Já jsem pro malý počet používaných proměnných zvolil 

nabídku all. Pomocí tlačítka Topics zvolíme název používaného Topicu (Vychází 

z nastavení pro DDE komunikaci kapitola 3.1). V mém případě se jedná o Topic TVM. 



 

Obrázek 29 Aktualizace dat 
 

Na obrázku 29 je vidět poslední okno, které musíme nastavit. Zadáváme metodu 

aktualizování dat. Opět se řídíme podle konkrétního případu, já jsem zvolil metodu 

cyklického obnovení s časovým intervalem deset sekund. Vždy po deseti sekundách 

InSQL zkontroluje soubor tagname.x a importuje změněné hodnoty. 

 Tímto krokem je ukončen import dat a po stisknutí tlačítka finish můžeme sledovat 

probíhající import proměnných do databáze Industrial SQL. 

Tímto krokem InSQL server ukončí import dat z InTouche. Rozbalíme v InSQL 

položku configuration editor jako další rozbalíme public groups. Po rozbalení se nám 

zobrazí menu s jednotlivými typy proměnných (Analogové, diskrétní, události, atd..). 

Podle druhu importovaných proměnných si klikneme na příslušnou kategorii a uvidíme 

naše importované proměnné z InTouch projektu, poznáme je podle jejich názvů, které 

jsou shodné s názvy v InTouch aplikaci. Zde můžeme jednotlivé editovat a mazat. 

Všechny uvedené proměnné v seznamu jsou dále poskytovány SuiteVoyageru ke 

zpracování. V seznamu se ale nenachází jen proměnné importované z InTouche, ale 

také proměnné vytvořené InSQL serverem. Pro větší přehlednost v prostředí 

SuiteVoyageru je vhodné seznam promazat, aby obsahoval pouze ty, které budeme 

používat. 

Nyní už je vše připravené pro zobrazení historických dat v prostředí SuiteVoygeru. 

Než ale budeme moci s historickými daty v SuiteVoyageru pracovat musíme InSQL 



server spustit. Spuštění se provede kliknutím pravým tlačítkem myši na položku 

management konsole v konsole tree. V nabídce zvolíme start InSQL server. Budeme 

vyzvání k zadání administrátorského hesla a jména. Po potvrzení se InSQL server 

spustí. Pokud je zároveň spuštěn InTouch Windowviewer je vše připraveno. Ověřit 

spuštění můžeme provést v nabídce konsole tree klepnutím na management konsole -> 

data acquisition – obrázek 31. 

Obrázek 31 Seznam aktivních serverů 
 

Na obrázku jsou vidět položky: 

• PCJ225B (\\Pcj225a\SysDrv|system) 

• PCJ225A (\\Pcj225a\VIEW!TagName) 

 

První položka signalizuje spuštění samotného InSQL serveru – prostřednictvím 

zeleného čtverečku se šipkou. Druhá položka označuje navázanou komunikaci 

s počítačem pcj225b – označená také zeleným čtverečkem. V SuiteVoygeru je InSQL 

server automaticky rozpoznán a výměna dat je zcela automatická.  

4.9 Windows XML  Exporter 

Windows XML Convertor se používá k vytvoření konverze InTouch projektu do 

XML formátu a publikuje tento projekt na SuiteVoyager portal. Jeho výhodou je, že 

nemusíme znát XML ani HTML syntaxi pro jeho obshluhu. XML Exporter převezme 

data z InTouch aplikace a převede je, uloží s koncovkou .wxe, tento převedený soubor 

obsahuje informace jak o grafických prvcích tak i o zdrojích dat. Tyto informace jsou 

pro SuiteVoyager důležité, aby mohl navázat spojení s poskytovatelem dat, který je 

aplikace InTouch (WindowViewer). 

XML je vlastně jazyk pro výměnu informací, který vznikl (stejně jako HTML) jako 

zjednodušená podmnožina SGML, který byl ale příliš složitý a vývoj aplikací které by 

plně podporovaly SGML by byl velice nákladný. XML je tedy zjednodušená forma 

SGML a slouží k logickému uspořádání dokumentu a popisu dat v něm uspořádaných. 

Od XML se očekává, že bude v budoucnu sloužit především pro uchování a výměnu 

dat, ale také pro tvorbu inteligentních webových stránek a elektronických dokumentů. 



Jak již bylo řečeno XML exporter zpracovává data pro SuiteVoyager. Jako zdroj dat 

nemusí sloužit pouze InTouch WindowViewer, ale i jiné aplikace, které je potom třeba 

definovat pomocí názvu síťového prvku, názvem aplikace a názvem topicu. 

 

Obrázek 32 Prostředí XML exporteru s exportovaným projektem. 

 

V dalším kroku popíšu jak úspěšně vyexportovat InTouch aplikaci pomocí XML 

exporteru.  

Ve vrchní části programu Windows XML exporter se nachází navigační lišta, která 

obsahuje následující tlačítka: 

 

Tlač.  Popis  

 

Create a new project file. Vytvoření nového projektu.  

 

Opens an existing project file. Otevře existující projekt. 

 

Switches the project to Online or Offline mode. Přepnutí do online modu. 

 

Opens an InTouch application to convert.  

Tabulka 2 Navigační menu XML exporteru 

 



Máme-li vytvořenou aplikaci v InTouch, musíme ji mít uloženou, aby ji bylo možné 

vyexportovat je zapotřebí mít aplikaci vypnutou (nesmí být aktivní). V prvním kroku 

klikneme na tlačítko create new project, který se nachází v navigační liště.  

 

Obrázek 33 XML exporter založení projektu 
 

V nastavení zadáme Project name čili název projektu a cestu kam se má projekt 

uložit (Local Project Patch). Po vyplnění klikneme na tlačítko další. V dalším okně se 

dostaneme do nastavení URL SuiteVoyageru. Do příslušného řádku vepíšeme adresu, 

na které je lokalizovaný SuiteVoyager portál a klikneme na tlačítko verify, které tuto 

adresu ověří a v případě korektního zadání nám umožní v pokračování nastavení. 

V mém případě musela být napsána adresa počítače v síti, na kterém mám suite 

voyager nainstalovaný, tedy na pcj225b. Po stisknutí tlačítka verify musím zadat 

přihlašovací jméno a heslo k administrátorskému účtu počítače, jinak není umožněno 

ověření zadané adresy. Po dokončení verifikace klikneme na tlačítko další. 



 

Obrázek 35 XML exporter změna zdroje dat 
 

V dalším kroku provádíme nastavení alternativního zdroje dat, pokud nechceme, aby 

byl jako výchozí zdroj dat zvolen WindowViewer zaškrtneme políčko chase default 

data source a nastavíme potřebná pole. V mém případě jsem neměnil výchozí nastavení. 

Po dokončení konfigurace pro zdroj dat, se nám opět zobrazí prostředí XML exporteru, 

v levé části kde máme zobrazený námi vytvořený projek pod názvem, který jsme si 

určili úplně na začátku konfigurace a pod ním zařazený nepojmenovaný název 

WindowSet. Tento WindowSet si můžeme libovolně pojmenovat, nejlépe však podle 

názvu InTouch aplikace, protože WindowSet slouží v XML-exporteru jako přehledná 

adresářová struktura naimportovaných InTouch aplikací. Do jednoho WindowsSetu 

můžeme přiřadit pouze jednu InTouch aplikaci (která může mít více oken), ale do 

jednoho projektu (definovaného na začátku konfigurace) můžeme přiřadit více 

windowSetů. 

Pokud jsme si WindowSet už pojmenovali, klikneme na položku File v horním 

menu a zvolíme Open InTouch Application. Otevře se nám okno průzkumníku pro 

nalezení InTouch aplikace, zadáme cestu k námi požadované aplikaci a volbu 

potvrdíme tlačítkem. Prostředí XML-exporteru se rozdělí na tři části, kde v pravé horní 

části přibylo okno s importovaným InTouch projektem a ve spodní pravé části okno 



s nápisem offline mode. Toto okno má význam až později, kdy importovaný InTouch 

projekt publikujeme. 

 

Obrázek 36 XML exporter import InTouch projektu 
 

V dalším kroku musíme z pravé horní části vybrat okno, které chceme 

z importované InTouch aplikace publikovat na SuiteVoyager portálu. Pokud je potřeba 

můžeme vybrat všechny, v počtu oken v rámci jedné aplikace nejsme omezeni, omezeni 

jsme jen v případě, pokud bychom do jednoho WindowSetu chtěli publikovat dvě 

samostatné aplikace. V tomto případě se musí vytvořit nový WindowSet.  

Tažením přetáhnu zvolené okno do levé části na název WindowSetu a uvolním 

tlačítko myši. Tím jsem zvolil publikované okno v rámci WindowSetu. Pro dokončení 

kliknu na přetažené okno z aplikace InTouch, jehož název se zobrazil pod názvem 

WindowSetu a z nabídky zvolím položku Publish. Pokud publikujeme data na vzdálený 

server – server není na lokálním počítači společně s XML-exporterem, potom budeme 

vyzváni pro zadání administrátorského účtu k serveru, po zadání se dokončí publikace 

InTouch okna. Po stisknutí tlačítka Go online z vrchní navigační lišty se projekt 

dokončí a nám se v pravé části zobrazí náhled publikovaného okna. 

Tímto je celý proces dokončen a my můžeme přistupovat na SuiteVoygeru k 

publikovaným oknům, které se nám automaticky načtou po dokončení publikace 

InTouch oken. 



Využití XML-exporteru je tedy zřejmé, slouží nám jako organizátor a poskytovatel 

dat z od různých poskytovatelů, nejen InTouch WindowViewer. Na tomto malém 

projektu to není příliš znatelné, ale uvedu projekt, na kterém bude využití XML 

exporteru patrnější i z hlediska SuiteVoyageru. Představme si společnost, která má své 

pobočky nejen na území jednoho státu. Vzdálený uživatel potřebuje přistoupit 

k jednotlivým datům z různých poboček ve světě. Potom pro každou společnost 

založíme vlastní WindowSet a do něj neimportujeme potřebné InTouch aplikace. 

Dostaneme tak přehledný a uspořádaný náhled na jednotlivá data. Daný uživatel si pak 

může na SuiteVoyageru jen vybrat které položky si nechá zobrazit. 

 

Obrázek 37 Architektura s více pobočkami 
 

Na obrázku výše je vidět praktická ukázka architektury sítě pro zmiňovanou 

praktickou ukázku. Máme zde servery v Texasu, brazilii, Clifornii  a francii. Ve Francii 

je situovaná centrála. Na této centrále pracuje XML-exporter. Ukázku jak jsou v XML 

exporteru data organizována můžeme vidět na obrázku níže. 



 
Obrázek 38 XML exporter architektura s více pobočkami 

 

Když se chce uživatel přihlásit k datům na SuiteVoyageru je jako první provedena 

jeho autorizace na doménovém řadiči. Po tomto kroku je přihlášen k SuiteVoyageru a 

na základě požadovaných informací je potom přesměrován na požadovaný server a to i 

na server v jiné zemi. To vše za dodržení bezpečnostních pravidel, které jsou součástí 

Windows, resp. IIS. V uvedeném případě dochází k výměně dat přes počítač umístěný 

ve Francii na ústředí společnosti. Zde je taky nainstalovaný a nakonfigurovaný XML 

expoter, viz obr 37. 

Tímto bych ukončil tuto kapitolu o XML exporteru a jeho funkci vzhledem 

k SuiteVoyageru portálu.  

Podle posledního uvedeného příkladu je vidět, že architektura sítě a konfigurace 

potřebného softwaru spolu souvisí a na jejich správném sloučení stojí celý tento systém. 

Ať už se jedná o konverzi grafických dat a jejich publikování, nebo o shromažďování 

dat z technologického procesu, jejich uchovávání a poskytování, vše záleží a vychází 

z toho, v jakém rozsahu má být tento systém navržen, kolik uživatelů a s jakým 

oprávněním bude do systému přistupovat, za jakým účelem a na jaké vzdálenosti budou 

data přenášena.  

Z těchto všech informací je potřeba vhodně sestavit architekturu sítě, která bude pro 

splnění požadavků používána. Do architektury samozřejmě zahrnuji i zřízení 

potřebného vybavení co se do minimálních požadavků na provoz týče, protože právě 

kvůli počtu uživatelů a rozsahu zpracovávaných dat je třeba nakonfigurovat servery. 



Proto se v následující kapitole budu zabývat mnou použitou architekturou sítě a důvody, 

které mě k takovým rozhodnutím vedly.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. SuiteVoyager propojení na reálný model – topologie sítě  

V této kapitole uvedu veškeré zmiňované softwarové a hardwarové prostředky do 

souvislostí tak, aby bylo zřetelné jejich umístění a funkce v celém vizualizačním 

systému. SuiteVoyager je průmyslový informační server portálového typu, který je 

schopen získávat data z průmyslových provozů, vhodně je uspořádat a poskytovat 

velkému množství zájemců. Portál ke své činnosti vyžaduje Windows 2003 server. 

Z hlediska systémových požadavků na provoz SuiteVoygeru jsem zpracoval tabulku 3: 

 

Doporučený hardware pro 

SuiteVoygert portál 

• 1GHz Pentium 4, nebo vyšší 

• 1GB RAM 

• 10GB volného místa na disku 

• Super VGA monitor, hloubka barev 24bitů, 

1024x768 

Doporučené internetové 

připojení 

• 28.8 Kbit/s pro 5 klientů 

• 56Kbit/s pro 10 klientů 

• 128Kbit pro 20 klientů 

• 1.5Mbit pro 56 klientů 

• 155Mbit pro 15000 klientů 

Software pro portálový server 

• Windows 2003 server 

• Internet Information Server 5.0 

• Internet Explorer 6.0 

• MS SQL 2005 

Software pro klienty 
• Windows 2000/ XP/ 2003 

• Internet Explorer 5.5 a vyšší 

Poskytovatelé dat 

• InTouch 8.0, 9.0 nebo 9.5 

• Industrial SQL server 7.1, 8.0, 9.0 

• Industrial Aplication server 

• Jakýkoliv DDE nebo SuiteLink I/O server 

• Jakákoliv databáze podporující ADO/ODBC 

Tabulka 3 Doporučený hardware pro SuiteVoyager 

 



 Při návrhu topologie sítě jsem vycházel z technického vybavení laboratoře j225. Na 

začátku práce jsem měl k dispozici jeden osobní počítač. Doplnit konfiguraci PC. 

Z konfigurace je patrné, že tento počítač nesplňoval hardwarové požadavky v jednom 

bodě a to je potřebná paměť RAM počítače. Tento fakt se mi potvrdil při instalaci MS 

SQL serveru, kdy jsem byl upozorněn, že není zaručena správná funkce softwaru, právě 

kvůli nedostatku paměti RAM. I přesto ale instalace MS SQL proběhla úspěšně a žádné 

komplikace v provozu, spojené s nedostatkem paměti jsem nezaznamenal. Tento 

nedostatek by byl znatelný až při rozsáhlejších databázích. 

SuiteVoyager komunikuje s poskytovateli dat na vlastní lokální síti a získaná data 

předává uživatelům ze sítě internet/intranet ve formě internetových stránek. Ve většině 

praktických případů Funguje SuiteVoyager jako oddělení podnikové sítě a 

administrativní sítě. Na obrázku 39 je uveden příklad architektury. Síť je rozdělena do 

tří celků. 

• Síť PLC 

• Procesní síť  

• Podniková síť 

V procesní síti pracuje aplikace InTouch, tato má za úkol poskytovat živá data, 

alarmy (MS SQL server), dále jsou zaznamenávány historické data (Industrial SQL 

server). Vazbu mezi sítí PLC automatů a procesní síti zajišťuje I/O server schopný 

komunikovat s okolím pomocí podporovaných komunikačních protokolů. Klienti 

přistupující k SuiteVoyageru mohou přistupovat i k databázím, jako ilustrativní slouží 

ORACLE, ale mohou to být i jiné schopné komunikovat pomocí ADO/ODBC rozhraní. 

Jak je z obrázku 39 vidět SuiteVoyager plní funkci poskytovatele dat pro celý intranet i 

internet, přičemž i přes rozdělení sítě dokáže bezproblémově poskytnout data na 

jakékoliv požadované úrovni. 



 

Obrázek 39 Ukázka podnikové sítě 
 

Topologie sítě se tedy musí sestavit pro každý podnik na míru. Záleží na 

požadavcích podniku. V mé práci jsou požadavky na sestavení opravdu minimální. 

Navrhl jsem topologie sítě, ze které budu vycházet. Tuto topologii uvádím na obrázku 

40. 

 

 

Obrázek 40 Původní topologie pro práci. 
 

Topologie je jednoduchá a dokázala by splnit požadavky na mé zadání diplomové 

práce. Na počítači – serveru by byl nainstalován potřebný software, který je sepsaný na 

obrázku u daného počítače, tento počítač je zapojen do počítačové sítě na učebně j225 a 

zároveň má k dispozici připojení k internetu. Software je nainstalován na jednom 



počítači, čím by odpadla nutnost složitějšího licencování produktů. Každý z uvedených 

softwaru podporuje pro svou činnost Windows 2003 server, navíc všechny produkty 

spadají do rodiny Wonderware, takže je zajištěna jejich vzájemná kompatibilita – 

samozřejmě při dodržení správných verzí produktů, ty jsou ale dodávány v balíčku 

nazvaném FactorySuit A2, což záměně verzí zabraňuje. 

 

Balíček Wonderware FactorySuite A2 

 

Jedinou výjimkou nespadající do rodiny Wonderware je použitý I/O server RSLinx 

od firmy Rockwell Automation. Po nainstalování a nakonfigurování softwaru jsem 

vytvořil aplikaci pro ovládání laboratorního modelu (kapitola 3.3.1). Vše bylo 

připraveno k použití, ale při komunikaci mezi počítačem a PLC automatem docházelo 

k výpadkům spojení. Komunikace byla funkční vždy jen do chvíle, dokud nebyla 

navázána DDE komunikace mezi I/O serverem RSLinx a aplikací Wonderware 

InTouch. Výpadek se projevil „zamrznutím“ I/O serveru. Komunikace se dala 

zprovoznit ukončením I/O serveru v procesech operačního systému Windows a 

opětovným spuštěním I/O serveru. Zvláštností byla nepravidelnost výpadků, kdy 

v některých případech výpadky vůbec nenastaly a někdy zase naopak nastaly při 

každém pokusu o DDE komunikaci. 

Kdykoliv komunikace fungovalo, využil jsem toho a pokračoval instalací 

SuiteVoyageru, abych pokročil v řešení diplomové práce. Povedlo se mi dokonce 

přenášet první vizualizace pomocí SuiteVoyageru, ale komunikace už vykazovala 

obrovskou nestabilitu. Nakonec se operační systém po častých restartech a 

nestandardním ukončování počítače zhroutil a musel jsem začít od začátku. 

Bylo jasné, že musím nalézt příčinu zmiňovaných problémů. Jako první jsem 

nainstalovat vše znovu a důkladněji se věnovat konfiguraci a manuálům k produktům, 



které jsou dispozici od výrobce a pouze v anglickém jazyce. Po instalaci veškerých 

komponent, kdy jsem věděl, že instalace je provedena korektně, došlo k dalším 

pokusům navázat potřebnou komunikaci. Jenže problémy přetrvávaly. Příčinu chyby 

jsem nedokázal identifikovat a proto jsem o pomoc požádal technické oddělení firmy 

Pantek, která je jediným distributorem produktů Wonderware v české republice. 

Bohužel pomoci se mi z jejich strany nedostalo. 

Logickou úvahou jsem začal příčiny chyb hledat v I/O serveru, který jako jediný 

nepatřil do rodiny Wonderware. V balíčku ActiveFactory A2 je také CD 

s komunikačními I/O servery. Na tomto CD jsou podle výrobců PLC seřazeny I/O 

servery podle druhu podporovaného procesoru PLC automatu. V mém případě jsem 

zvolil I/O server ABKF2, kterým jsem nahradil používaný RSLinx. ABKF2 podporuje 

pouze komunikační rozhraní 1770 KF3 viz obrázek 41. 

 

Obrázek 41 Komunikační rozhraní 1770 KF3 
 

Tento I/O server je také z rodiny softwaru Wonderware. Po nainstalování a 

nakonfigurování se problémy v komunikaci nezměnily. Tímto jsem zjistil, že problém 

nezávisí na druhu zvoleného I/O serveru. 

O radu při řešení problému jsem se po neúspěchu na technické podpoře Panteku 

obrátil na diskusní fórum www.mrplc.com, kde jsem celý problém popsal a požádal o 

radu. Obratem jsem obdržel první příspěvky od kanadských uživatelů, ve kterých jsem 

se dozvěděl, že ani jedno z komunikačních rozhraní, které mám k dispozici, není 

podporováno operačním systémem Windows 2003 server. Jejich použití pod tímto 

systémem způsobuje právě zmiňované chyby komunikace. Jako řešení mi bylo 

navrženo, abych změnil používané komunikační rozhraní na 1747 UIC, které pracuje 

pod Windows 2003 server správně. Jenže takové vybavení nemám pro práci k dispozici. 

Jedinou možností, ke které jsem dospěl, bylo použít jiný Operační systém, pod kterým 

budu provozovat I/O server a se kterým bude komunikační rozhraní kompatibilní. 

Tímto bych si zároveň ověřil pravdivost příspěvků o nekompatibilitě Windows 2003 

server a dvou rozhraních, které mám k dispozici. Jako nový operační systém jsem zvolil 



Windows Xp. Problém ale byl, že SuiteVoyager nefunguje pod jiným operačním 

systémem než je Windows 2003 server. Proto jsem musel udělat zásah do topologie sítě 

a do architektury přidat další počítač, na kterém byl nainstalován Windows XP a I/O 

server a ke kterému jsem připojil komunikační rozhraní.  Na tento počítač jsem taky 

přeinstaloval Wonderware InTouch. Touto architekturou jsem se více přiblížil 

praktickému zapojení a rozdělil architekturu podle zmiňovaného příkladu na obrázku 

39, na síť s PLC automaty, procesní sít´ a podnikovou síť. Předělaná architektura je vidě 

na obrázku 42. 

 

Obrázek 42 Konečná topologie sítě 
 

Všechny provedené změny jsou na obrázku vyznačeny červeně. Po zapojení a 

nainstalování potřebného softwaru jsem provedl první testy a DDE komunikace byla 

korektní a bez výpadků. Mohl jsem se začít věnovat konfiguraci SuiteVoyageru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Zabezpečení přenosu dat 

Asi nejdůležitější a z praktického pohledu nejzákladnější otázkou je, jaká je 

bezpečnost přenášených dat. Každý podnik má v úmyslu svá data chránit a pokud se 

mají mnohdy velmi citlivá data přenášet na vzdálená pracoviště pomocí veřejné sítě 

jakou internet bezpochyby je, potom je tato otázka zcela na místě. Jsou odesílaná data 

v bezpečí? Nemůže je někdo třetí zachytit a zneužít, popřípadě, nemůže zasáhnout do 

výrobního procesu a způsobit tak škody na majetku, nebo ztráty na lidských životech? 

Přenosové protokoly sítě internet nemají žádná opatření jak přenášená data ochránit 

před zneužitím ani nezaručují jejich šifrování.  

Se zavedením potřebných opatření je potřeba začínat už u aplikací, které data 

k přenosu poskytují. Protokoly určené pro přenos dat, je přenesou už zakódované a 

tudíž jsou případnému narušiteli nepotřebná, protože na jejich dekódování by musel 

vyvinout obrovské úsilí. 

V případě SuiteVoyageru jsou k dispozici dva způsoby jak přenášená data chránit. 

Prvním způsobem je správná konfigurace ochranných prostředků poskytovaných 

službou Microsoft Internet Information Server. Důležitým krokem jak zabezpečit 

přístup na Suitevoyager portál je vypnout anonymní přístup. Pokud je přesto zapnut, 

potom SuiteVoyager zablokuje možnost vzdáleného řízení procesu. Je to automatická 

funkce SuiteVoyageru. Hlavním a z hlediska ochrany přenášených dat asi 

nejdůležitějším prvkem je ochrana pomocí šifrování SSL (nastavení SSL viz kapitola 

4.2), které je implementováno v Microsoft Internet Information server. SSL poskytuje 

šifrování komunikace a autentizaci komunikujících stran. Komunikace pomocí tohoto 

šifrování pracuje na dvojici klíčů, pouze uživatel, který má správný uživatelský klíč je 

schopný zašifrovanou zprávu zobrazit správně. 

Šifrování probíhá několika fázemi. 

• Zaslání požadavku o SSL šifrováni na server 

• Podle odpovědi ze serveru si klient ověří jeho autentičnost a obdrží Veřejný 

klíč serveru. 

• Na základě těchto informací je navázána šifrovaná komunikace pomocí 

vygenerovaného šifrovaného klíče (klient). 

• Server použije svůj soukromý klíč na rozšifrování a je vygenerován hlavní 

šifrovací klíč. 

• Probíhá šifrovaná komunikace 



 

Toto je silný nástroj jak ochránit odesílaná a přijímaná data z SuiteVoyager portálu. 

Pokud by tato data někdo zachytil, stejně není schopný je v reálném čase dešifrovat a 

tím nemá šanci jak ohrozit navázanou komunikaci.  

Druhým způsobem ochrany dat publikovaných SuiteVoyager portálem, je 

mechanismus začleněný přímo v SuiteVoyageru. Jak již bylo zmíněno, první 

zabezpečení souvisí s konfigurací Internet Information Server a jedná se o anonymní 

přístup, kdy SuiteVoyager automaticky zablokuje možnost vzdáleného řízení. Hlavní 

zabezpečení k ochraně dat integrované přímo do SuiteVoyger portálu je přiznávání rolí 

uživatelům, které přesně určují práva jednotlivých uživatelů na portálu (kapitola 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Závěr 

V práci jsem měl za úkol Přenos a vizualizace dat z technologického procesu 

pomocí internetu. Pro vyřešení práce jsem musel objasnit otázky týkající se 

programovatelných logických automatů, topologie sítí, hardwarové kompatibility, 

přenosových protokolů, administrace a správy Windows 2003 server, vizualizačních 

systémů a bezpečnosti přenosu dat v síti internet. To vše mi umožnilo zdárně dojít 

k výsledku v podání možnosti vzdálené vizualizace a zpětného řízení pomocí internetu. 

Postup jsem zaznamenal do diplomové práce, kde v první části popisuji hardware, se 

kterým jsem pracoval. V další části se zabývám softwarem, kde jsem rozebral aplikaci, 

kterou jsem vytvořil pro procesní řízení. Popisuji, jak jsem navázal DDE komunikaci a 

vysvětluji některé pojmy z oblasti vizualizace. V kapitole o SuiteVoyageru už uvádím, 

jak správně nainstalovat a nakonfigurovat SuiteVoyager, abychom dosáhly 

požadovaného cíle. Uvádím jak správně nakonfigurovat software, který s provozem 

Suitevoyageru přímo souvisí a bez kterého by nebylo možno vizualizaci zprovoznit. 

V závěru práce rozvádím použitou topologii sítě, včetně ukázky řešení rozsáhlejšího 

projektu a vysvětluji, jak jsem odstranil vzniklé problémy způsobené nekompatibilitou 

jednotlivých zařízení, které mi způsobili největší problémy při řešení práce. Řešením 

těchto problémů jsem získal největší praktické zkušenosti z celé práce. 

V konečném důsledku jsem tedy zprovoznil vizualizaci dat pomocí Wonderware 

SuiteVoyageru včetně využití většiny jím poskytovaných funkcí, jako jsou historická 

data, alarmy, zpětné řízení a jiné. Práci jsem se chystal navíc rozšířit o přenos obrazu, 

kdy jsem daný model sledovat webovou kamerou, za pomocí ActiveX prvků a 

SuiteVoyageru obraz přenášet k uživateli, což by sloužilo jako kontrola stavu modelu. 

Bohužel vzniklé provozní problémy jsem z časových důvodů nemohl dále řešit. Jako 

lepší alternativa by byla IP kamera, se kterou by byla práce o mnoho jednoduší, tato ale 

nebyla k dispozici. 

Jako možnost dalšího rozšíření práce bych viděl a srovnání s konkurenčním 

softwarem pro vizualizaci Control Web, který je k dispozici již ve verzi 6 a plně 

podporuje všechny zmiňované funkce. 
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11. Přílohy 

SuiteVoyager  9.0 – zprovoznění 

Pro provoz Wonderware SuiteVoyageru musí být splněný následující minimální 

požadavky pro jeho provoz: 

Doporučený hardware pro 

SuiteVoygert portál 

• 1GHz Pentium 4, nebo vyšší 

• 1GB RAM 

• 10GB volného místa na disku 

• Super VGA monitor, hloubka barev 24bitů, 1024x768 

Doporučené internetové 

připojení 

• 28.8 Kbit/s pro 5 klientů 

• 56Kbit/s pro 10 klientů 

• 128Kbit pro 20 klientů 

• 1.5Mbit pro 56 klientů 

• 155Mbit pro 15000 klientů 

Software pro portálový server 

• Windows 2003 server 

• Internet Information Server 5.0 

• Internet Explorer 6.0 

• MS SQL 2005 

Software pro klienty 
• Windows 2000/ XP/ 2003 

• Internet Explorer 5.5 a vyšší 

Poskytovatelé dat 

• InTouch 8.0, 9.0 nebo 9.5 

• Industrial SQL server 7.1, 8.0, 9.0 

• Industrial Aplication server 

• Jakýkoliv DDE nebo SuiteLink I/O server 

• Jakákoliv databáze podporující ADO/ODBC 

 
Při popisu zprovoznění vizualizace pomocí portálu SuiteVoyager vycházím 

z následující topologie sítě. 
Server 



 

Dále předpokládám, že na serveru je nainstalován Windows 2003 server 

s nainstalovanými aktualizacemi (Service pack). 

 

1. Příprava serveru 

Z tabulky pro minimální požadavky je patrné, že na počítači kde bude provozován 

SuiteVoyager musí byt zprovozněny služby Internet Information Server 5.0. Musíme 

tedy v operačním systému Windows zvolit položku start – ovládací panely – přidat 

nebo odebrat programy - přidat nebo odebrat součásti Windows. V seznamu označíme 

položku Internet Information Server a Microsoft SharePoint. Tyto položky pomocí 

tlačítka nainstalovat přidáme do Windows. K jejich instalaci budeme potřebovat 

instalační disk Windows. 

OBR Pridat odebrat programy 

Pokud máme předchozí nainstalováno, můžeme přejít na instalaci produktu 

Microsoft SQL server 2005. Pro funkci SuiteVoyageru může být databáze MS SQL 

nainstalována kdekoliv v lokální počítačové síti, ale pro jsem ho instaloval přímo na 

server. Během instalace MS SQL serveru postupujeme podle pokynů instalátoru. 

Důležitým krokem při instalaci je krok způsob přihlašování k serveru, neboli 

Authentication Mode. 

Procesní vizualizace 



 

Kde zvolíme položku Mixed Mode a zadáme heslo pro správce SQL serveru 

(přihlašovací jméno je přednastaveno na Sa – Server administrator) a pokračujeme 

v instalaci podle pokynů instalátoru. Dokončením instalace MS SQL serveru 

restartujeme počítač a můžeme pokračovat instalací SuiteVoyageru.  

 

2. Instalace SuiteVoyageru 

Po vložení instalačního CD SUiteVoyager portal se řídíme instrukcemi instalátoru, 

během instalace zadáme přístupové jméno a heslo administrátora SuiteVoyageru a dále 

bude požadováno přístupové jméno a heslo administrátora SQL serveru (přihlašovací 

jméno bylo při instalaci SQL serveru přednastaveno na Sa, heslo už jsme zvolili 

vlastní). Po dokončení instalace SuiteVoyageru provedeme restartování počítače.  

Po restartování počítače spustíme Internet Explorer a do panelu adresy zadáme 

http://localhost/SuiteVoyager. Zobrazí se nám uvítací stránka SuiteVoyager portálu. 



 

SuiteVoyager je tímto připraven pro použití. Můžeme začít konfigurovat jednotlivé 

funkce SuiteVoyageru. Jako první funkci popíšu samotnou vizualizaci, kterou 

nalezneme v levém menu Systém pod položkou Process Graphics. 

 

3. Process Graphics 

Pro zprovoznění vizualizace musíme jako první věc vyexportovat grafická okna 

z aplikace Wonderware InTouch. K tomu je zapotřebí XML Exporter, který musíme 

doinstalovat. V levém menu rozbalíme položku Administration a přejdeme na položku 

Win-XML Exporter, kde si tento software můžeme stáhnout. Po stažení můžeme XML 

Exporter nainstalovat. Umístění instalace XML Exporteru je libovolné, já ho umístil na 

počítač s procesní vizualizací (Operační systém Windows XP). Po nainstalování XML 

Exporteru ho spustíme a importujeme potřebný projekt, který chceme vizualizovat 

(kapitola 4.9). 

Po importu projektu se můžeme v SuiteVoyageru zvolit Process graphics a uvidíme 

námi importované grafické okna (aktuální hodnoty – živá data, se zobrazí až po spuštění 

InTouch Windowviewer s daným projektem). 

 

 

 



3. Factory Alarms 

Nastavení alarmů v SuiteVoyageru závisí na aplikaci vytvořené v softwaru 

Wonderware InTouch. Pokud nejsou alarmy v projektu vytvořeny, potom nemůžeme 

této funkce v SuiteVoyageru využít.  

Nastavení Factory Alarms provádíme v administrátorském menu SuiteVoyageru, 

kde zvolíme položku Administration – Data Source Manager. Podrobnější informace 

k nastavení jsou uvedeny v kapitole 4.5 

 

4. Historická data 

Pro použití historických dat musíme na počítač server doinstalovat aplikaci 

Industrial SQL server. Při instalaci Industrial SQL serveru zadáváme přístupové údaje 

administrátora MS SQL serveru (přihlašovací jméno bylo při instalaci SQL serveru 

přednastaveno na Sa, heslo už jsme zvolili vlastní). Po instalaci je důležité správně 

InSQL server nakonfigurovat (přesný popis je uveden v kapitole 4.8). Pokud máme 

InSQL server správně nakonfigurovaný potom zvolíme v menu SuiteVoyager položku 

Historitical data a zobrazíme si průběhy potřebných dat. Podrobný popis zobrazení 

historických dat je v kapitole 4.4. 

 

5. Přístup na SuiteVoyager 

Pokud chceme přistupovat na jednotlivá data z výrobního procesu pomocí 

SuiteVoyageru, musíme mít vytvořený přístupový účet. Nastavení a vytvoření účtu je 

popsáno v kapitole 4.2. Pokud přistupujeme na SuiteVoyager z místní počítačové sítě 

(počítačová síť VŠB) stačí spustit internetový prohlížeč a do řádku pro adresu zadat 

http//www.pcj225b.vsb.cz/SuiteVoyager a budeme automaticky přesměrováni na 

počítač se SuiteVoyagerem (pcj225b je název počítače – serveru s instalovaným 

SuiteVoyagerem). Budeme vyzváni pro zadání přihlašovacího jména a hesla. Pokud 

máme vytvořený účet a přiděleny oprávnění budeme přihlášeni k SuiteVoyageru, kde 

můžeme libovolně v rámci daných oprávnění operovat. Pokud chceme přistupovat 

k SuiteVoyageru ze vzdáleného místa – pomocí sítě internet, jsme v případě VŠB 

značně omezeni, protože bezpečnostní opatření počítačové sítě vůči útokům ze sítě 

internet jsou vysoké a pro přístup je nutné využít VPN klienta, který je ke stažení na 

internetových stránkách školy. 

 

 


