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Úvod – základní charakteristika a pozice produktu
Wonderware System Platform 2014 (WSP 2014) je nejnovější verze strategické softwarové platformy pro
průmyslové aplikace, založené na moderní technologické infrastruktuře ArchestrA. Jedná se o ucelenou
softwarovou architekturu pro efektivní navrhování, provoz a údržbu průmyslových automatizačních
a informačních systémů určených pro:


Vizualizační a supervizní aplikace kategorie HMI (Human-Machine Interface – vizualizace
a supervizní řízení/rozhraní člověk-stroj)



Supervizní a vizualizační aplikace typu SCADA/Geo-SCADA (Supervisory Control and Data
Acquisition – supervizní řízení a sběr dat), včetně rozsáhlých geograficky rozprostřených
technologických celků



Aplikace pro vyspělé řízení, záznam a analýzu výrobních operací a výkonnosti výroby kategorie
MES (Manufacturing Execution Systems)

Systémy Wonderware System Platform 2014 jsou z obchodního hlediska dodávány jako integrované
softwarové sady různých velikostí (z hlediska počtu proměnných), které obsahují následující aktuální verze
serverových produktů („back-end“). V závorce je uvedeno technické označení verze:


Wonderware Application Server 2014 (v4.0) – průmyslový aplikační server



Wonderware Historian 2014 (v11.5) – procesní historizační databáze



Wonderware Information Server 2014 (v5.5) – výrobní informační portál



Wonderware komunikační servery – DAServery pro komunikaci s řídicími zařízeními (PLC aj.)

Uživatelé / klienti – výrobní operátoři, supervizoři, technologové, pracovníci kvality, manažeři aj. – si
mohou pro přístup k informacím poskytovaným otevřeným systémem Wonderware System Platform zvolit
různé druhy klientských aplikací (“front-end“), které nejlépe vyhovují jejich potřebám. Nejčastěji se
využívají tyto aplikace:


Wonderware InTouch 2014 (11.0) – komfortní grafický vizualizační program



Wonderware Historian Client 2014 (10.5) – sada analytických a reportních aplikací a nástrojů



Microsoft Internet Explorer – internetový prohlížeč



Microsoft Office (Word, Excel)



Klientské aplikace od třetích stran

Jádrem řešení Wonderware System Platform je produkt Wonderware Application Server (WAS), který
zajišťuje v reálném čase robustní komunikaci s řídicími systémy, sběr dat a generování alarmů, provádí
archivaci dat do historizační databáze a umožňuje centrální nasazení aplikací a správu zabezpečení.
Projekty aplikačního serveru jsou založeny na hierarchicky strukturovaném objektovém modelu řízené
technologie. Během vývoje, nasazování, správě i případném rozšiřování aplikace profituje uživatel ze
standardizace svých typových zařízení, vysoké opakovatelnosti jednou vytvořených objektů včetně
automatizované propagace změn v mateřských objektech do všech jejich potomků, jednotného adresního
prostoru a architektonické volnosti při návrhu systémové architektury.
Aplikace s Wonderware Application Serverem dokáží také sjednotit nové i různé stávající automatizační
systémy a veškerá data jednotně spravovat a poskytovat klientským aplikacím.
Moderní filozofie a důsledné využívání objektově-orientované technologie významně snižuje množství
inženýrské práce a prodlužuje morální životnost automatizačních projektů, čímž se uživatelům významně
snižují celkové náklady na vlastnictví v průběhu celého životního cyklu projektu.
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Wonderware System Platform 2014 – zásadní inovace
Nejnovější verze Wonderware System Platform 2014 přináší zásadní inovace a mnoho vylepšení
stávajících funkčností.
Hlavní důraz byl kladen na nové pojetí HMI grafiky a poskytování informací v souvislostech pro podporu
tzv. situační povědomí (situational awareness) pro vyšší efektivitu a rychlost reakcí výrobních operátorů na
nestandardní situace.
Nové funkčnosti usnadňují také jednotnou standardizaci vzhledu aplikací v rámci podniku / koncernu.
Vývojáři aplikací uvítají novinky pro podporu rychlejšího vývoje a odladění aplikací i možnosti rychlé a
flexibilní standardizace aplikací pro různé zákazníky.
Vzhledem k tomu, že mnoho nových vlastností z Wonderware System Platform 2014, zejména pro
tvorbu grafického HMI rozhraní, je využitelných i v „klasických“ vizualizačních aplikacích InTouch
(tj. bez Wonderware Application Serveru), byl vytvořen samostatný dokument „Wonderware
InTouch 2014 – Co je nového“, kde jsou tyto společně využitelné vlastnosti podrobně popsány.
Rekapitulace hlavních novinek InTouch 2014:


Knihovna ArchestrA symbolů Situational Awareness Library



Symbol Wizard – průvodce pro vytváření grafických symbolů



Real-time prvek Trend Pen v Archestra symbolech



Přidání stylů do vlastností ArchestrA symbolu



Nové animace



Možnost uzamčení ArchestrA symbolu



Pomocník pro zjištění výpočtové náročnosti ArchestrA symbolu



Vylepšený editor skriptů



Rozšíření skriptovacího jazyka

Wonderware System Platform 2014 – přehled hlavních novinek
Obsahem tohoto dokumentu je představení následujících novinek Wonderware System Platform 2014,
které nejsou popsány v dokumentu „InTouch 2014 – Co je nového“
K hlavním novinkám verze Wonderware System Platform 2014 patří:


Aktualizace systémových požadavků



Nové možnosti instalace



Nové vlastnosti alarmního systému



Ochrana objektů



Vylepšený skriptový editor a nové skriptové funkce



Změny v prostředí IDE a v nastavení objektů Wonderware Application Serveru (WAS)



Nové vlastnosti historizační databáze Wonderware Historian 2014
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Aktualizace systémových požadavků
Wonderware System Platform 2014 podporuje následující operační systémy firmy Microsoft:
 Windows 7 SP1 – edice Professional, Enterprise nebo Ultimate (32 bit i 64 bit)
 Windows 8.0 – edice Professional nebo Enterprise (32 bit i 64 bit)
 Windows Server 2008 R2 SP1 – edice Standard nebo Enterprise (64 bit)
 Windows Server 2012 – edice Standard nebo Data Center (64 bit)
Poznámka: Patch 01 pro Wonderware System Platform 2014 přináší dále podporu operačních systémů
Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2.
Výše uvedené operační systémy jsou také podporovány jako virtuální operační systémy provozované pod
Hyper-V (2008R2 SP1, 2012, 2012 R2) nebo VMWare 5.x.
Naopak, WSP 2014 již dále nepodporuje operační systémy Windows XP, Windows Vista, Windows Server
2003, Windows Server 2003 R2 a Windows Server 2008 (netýká se edice 2008 R2).
Pro instalaci WSP 2014 je vyžadován Microsoft .NET 4.5, který je součástí instalačních médií firmy
Wonderware.
S produkty WSP 2014 lze využít databázi:
 Microsoft SQL Server 2012 nebo 2012 SP1 v edici Standard nebo Enterprise (32 bit i 64 bit)
 Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 nebo SP2 v edici Standard nebo Enterprise (32 bit i 64 bit)
 Microsoft SQL Server 2008 SP3 v edici Standard nebo Enterprise (32 bit)
 Microsoft SQL Server 2012 nebo 2012 SP1 Express-SSMSE (32 bit) – pro malé systémy
 Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 nebo SP2 Express-SSMSE (32 bit) – pro malé systémy
 Microsoft SQL Server 2008 SP3 Express-SSMSE (32 bit) – pro malé systémy
Databáze Microsoft SQL Server je již součástí licence systému Wonderware System Platform.
Poznámka: Kompletní informace o systémových požadavcích jsou k dispozici v souboru Readme.html
na instalačním DVD.

Nové možnosti instalace
Instalační procedura Wonderware System Platform byla vylepšena o následující funkčnosti:
 Instalaci lze spouštět ze síťové cesty.
 Wonderware instalace obsahuje SQL Server Express 2012 SP1 64 bit, což lze využít v případech, kdy
není potřeba mít nainstalován plnohodnotný Microsoft SQL Server v edici Standard.
 Tzv. „ArchestrA účet“ pro komunikaci dat mezi uzly po síti nemusí mít práva pro přihlášení do
Windows (režim „non-interactive“).
 Je podporován provoz se zapnutým UAC (Řízení uživatelských účtů).
 Lze spustit tzv. tichou instalaci bez zásahu uživatele. Tento typ instalace vyžaduje potřebné nastavení
v tzv. Response files.
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Nové vlastnosti alarmního systému
Nové vlastnosti alarmního systému přispívají ke zpřehlednění a standardizaci zobrazování a vyhodnocování
alarmových stavů.
Důležitou novou vlastností je rozdělení alarmů do čtyř stupňů závažnosti podle rozsahu priorit:
 Kritická závažnost
 Vysoká závažnost
 Střední závažnost
 Nízká závažnost

Rozsahy priorit pro jednotlivé závažnosti alarmů lze měnit, stejně tak jako související ikony.
Se závažností alarmů pracují nové atributy objektů
Wonderware Application Serveru, které umožňují
vyhodnocovat a poskytovat počet aktuálních alarmů
rozdělených dle stupně jejich závažnosti.
Typicky je to využitelné v objektech typu Area fungujících
jako alarmová skupina, ale lze je použít i ve všech dalších
objektech WAS (např. AnalogDevice, UserDefined atd.).

Počty alarmů rozdělených dle jejich závažnosti lze agregovat
dle nastaveného hierarchického modelu aplikace. Například je
vytvořena oblast pro výrobní linku (Area_001), která obsahuje stroje A a B. Pokud bude na stroji A jeden
alarm s vysokou závažností a jeden alarm se střední závažností a na stroji B dva alarmy se střední
závažností, tak oblast výrobní linka (Area_001), bude souhrnně zobrazovat 1 alarm s vysokou závažností a
3 alarmy se střední závažností.

Agregaci alarmů na úrovni objektu Area lze vypnout zrušením předvolby "Aggregate Alarms" v
konfiguraci objektu na záložce General. Ve výchozím nastavení je agregace povolena.
Závažnost alarmů lze také v aplikaci InTouch zobrazit přímo v technologických obrazovkách – viz nová
animace Alarm Border v dokumentu „Wonderware InTouch 2014 – Co je nového“ (tato animace Alarm
Border je použita rovněž v obrázcích na další straně – str. 6).
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Pro větší názornost lze princip zobrazování závažnosti alarmů a jejich agregace popsat na příkladě, kdy pod
hlavní alarmovou skupinou "AO_Top" jsou dvě alarmové skupiny
"AO_001" a "AO_002". Obě skupiny hostí tři aplikační objekty
"UDO_...", přičemž dva z nich jsou vnořeny pod jim nadřazený
aplikační objekt. Viz obrázek z IDE.
V aplikačních objektech "UDO_..." mohou vznikat alarmy s různou
závažností. V našem příkladě existují následující alarmy:
- v objektu "UDO_001" jeden alarm se střední závažností
- v objektu "UDO_001_1" jeden alarm s kritickou závažností
a druhý alarm se střední závažností
- v objektu "UDO_001_2" dva alarmy s nízkou závažností
- v objektu "UDO_002_1" jeden alarm s nízkou závažností

Na obrázku je v ilustrativní aplikaci InTouch vidět zobrazení atributu .AlarmMostUrgentSeverity pro každý objekt.
Díky agregaci se propaguje nejvyšší závažnost do nadřazených objektů dle hierarchického modelu. V případě, že
existují nepotvrzené i potvrzené alarmy, přednost má propagace nejvyšší závažnosti nepotvrzeného alarmu. V našem
případě jsou všechny alarmy potvrzené, nejzávažnější alarm je v objektu "UDO_001_1", kritická závažnost se
propaguje nejen do nadřazených alarmových skupin (AO_001 a AO_Top), ale i do nadřazeného objektu "UDO_001".

Zde je v téže ilustrativní aplikaci InTouch vidět zobrazení atributu .AlarmCntsBySeverity[] pro všechny objekty.
Díky agregaci se propagují počty nepotvrzených alarmů rozdělené dle jejich závažnosti do nadřazených objektů
podle hierarchického modelu. V nadřazených objektech je tedy zobrazen jejich součet z objektu samotného a z objektů
umístěných v Model View pod tímto objektem.
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Závažnost alarmů lze také zobrazit v aplikaci InTouch v alarmovém objektu Alarm Client. Číslo skupiny
závažnosti je uloženo ve sloupci User1, který lze povolit a přejmenovat na požadovaný název.

Dále byl změněn způsob ukládání alarmů a událostí do Microsoft SQL Serveru. Zatímco dříve jejich
ukládání zajišťovala utilita Alarm DB Logger, nová verze již tuto utilitu nevyžaduje.
Alarmy a události se automaticky
ukládají do SQL Serveru, který je
součástí Wonderware Historian
Serveru.
Jakmile je nakonfigurováno
ukládání do Historian Serveru,
automaticky se tam vytvoří
alarmová databáze s názvem
„A2ALMDB“, kam jsou následně
ukládány alarmy a události
generované objekty Wonderware
Application Serveru.
Databáze „A2ALMDB“ má
stejnou strukturu jako databáze
„WWALMDB“, do které ukládá
Alarm DB Logger.

Poznámka: Uživatelé, kteří ve svém stávajícím řešení využívají utilitu Alarm DB Logger a rádi by přešli
na WSP 2014, mohou tento systém historizace alarmů a událostí využívat i nadále.
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Nový typ ukládání přináší následující výhody:


V případě výpadku spojení s SQL Serverem se alarmy a události ukládají lokálně na disk pomocí
režimu Store&Forward. Po obnovení spojení se data dohrají do databáze.



Pokud se používá redundantní AppEngine, po jeho přepnutí na záložní PC pokračuje ukládání alarmů
a událostí do SQL Serveru. Není třeba řešit, jako u předchozí verze, spouštění/vypínání Alarm DB
Loggeru na primárním a záložním PC.



Pokud se používá redundantní Historian, alarmy a události se ukládají na oba SQL Servery.



Alarmy a události se nezapočítávají do licence Historian Serveru.



V případě potřeby lze ukládat jen určité závažnosti alarmů nebo jen určité typy událostí.

Dále byl vylepšen proces AlarmMgr pro poskytování / zobrazování alarmů. Nyní lze v případě potřeby
odlišit AlarmMgr běžící v Session 0 (spouští si ho objekt WinPlatform poskytující aktuální alarmy z WAS)
a v Session 1 (spouští si ho aplikace InTouch). Tím lze eliminovat situaci, kdy procesy AlarmMgr naběhly
v nesprávném pořadí a aplikace InTouch nemohla zobrazit alarmy z WAS.
Aby bylo možné odlišit AlarmMgr běžící v Session 0 a Session 1, je potřeba udělat nastavení v registrech
dle dokumentu Tech Note 988 „Wonderware System Platform 2014 AlarmMgr Support for InTouch® and
AppServer on Windows Vista and Later Operating Systems“.
Nově lze také nastavit prioritu systémového alarmu ztráty spojení Platformy s alarmním systémem. Tento
alarm měl dříve nastavenu prioritu 1 bez možnosti změny.
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Ochrana objektů proti modifikaci
Šablony Wonderware Application Serveru a grafické ArchestrA symboly lze exportovat z vývojové Galaxy
jako „As Protected …“. Pokud se takové objekty následně naimportují do cílové Galaxy, nelze tyto objekty
editovat. U derivovaných (odvozených) objektů lze měnit pouze „nezamknuté“ atributy nebo skripty.
Tato vlastnost zajistí originalitu a původní funkčnosti objektu, což je vhodné především pro Systémové
integrátory a velké koncové uživatele s mnoha aplikacemi a přispívá ke standardizaci aplikací.
Uzamčené šablony jsou v IDE označeny oranžovou ikonou (viz. obrázek).

Vylepšený skriptový editor a nové skriptové funkce
Vylepšený editor skriptů ve vývojovém prostředí IDE nabízí v objektech Wonderware Application Serveru
a v ArchestrA symbolech automaticky při psaní kódu možná pokračování, tj. klíčová slova, metody a
vlastnosti objektů, jména funkcí a jejich parametrů a jména proměnných (toto chování bývá též označováno
jako IntelliSense a Autocomplete).
Skripty lze tak psát mnohem rychleji a pohodlněji bez potřeby pokročilých znalostí. Případné chyby v
syntaxi jsou editorem ihned označeny. Přibylo také číslování řádků a několik úrovní kroků zpět (Undo).
Další informace můžete nalézt v dokumentu „Wonderware InTouch 2014 – Co je nového“.

Změny v prostředí IDE a v nastavení objektů WAS
U některých objektů Wonderware Application Serveru došlo ke změnám výchozích nastavení tak, aby lépe
vyhovovaly běžnému použití.
Konkrétně objekt AppEngine má výchozí hodnotu pro Scan Period nastavenu na 500 ms a pro Checkpoint
Period na 10 000 ms. Komunikační DI objekty (OPCClient, DDESuiteLinkClient) mají Scan Group
(Topic) nastaven na 250 ms. UserDefined objekt nemá nastaven žádný výchozí komentář.
Dále lze od verze 2014 využít „localhost“ v názvu PC pro WinPlatform a pro ukládání do Historianu.
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Byl změněn popis v objektu WinPlatform pro nastavení redundantní sítě tak, aby lépe vystihoval smysl
parametru.

Bylo zrušeno tlačítko „Cancel“ v dialogových oknech, ve kterých nemělo smysl.

Významným vylepšením je možnost nastavit vlastnost OwningObject (slouží k propojení grafiky na
konkrétní objekt Application Serveru, např. Ventil1, Ventil2 atd.) již při konfiguraci symbolu v Graphic
Toolboxu, což eliminuje nutnost vytvářet skripty (v předchozí verzi se musela tato vlastnost nastavovat
pouze přes skript) a zjednodušuje použití.
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Nové vlastnosti Wonderware Historian 2014
U licencování historizační databáze Wonderware Historian Server 2014 došlo díky technologii ukládání
představené již ve verzi 2012 R2 a optimalizacím výkonnosti k řádovému navýšení licencovaných
proměnných u edice Enterprise, a to až na 2 000 000 proměnných.
Wonderware také nabízí novou edici Historian Online Edition, což je ve své podstatě Historian druhé
vrstvy provozovaný v Cloudu využívající technologii Windows Azure. Tato edice je vhodná pro centrální
Historian, na který se replikují vybraná nebo všechna data z místních Historianů. Díky tomu, že Historian
Online Edition běží v Cloudu, nemusí uživatel pro tento Historian pořizovat hardware ani software, přesto
budou data dostupná prakticky odkudkoliv.
Licencování (roční předplatné) je dle počtu uživatelů typu Per Named User přihlašujících se k Historianu.

Jak již bylo zmíněno v části „Nové vlastnosti alarmního systému“, Historian je schopen ukládat alarmy a
události z Wonderware Application Serveru a využívat tak vlastnosti Store&Forward nebo redundantní
Historian.
Další novinkou je nový virtuální sloupec wwValueSelector, který umožňuje výběr konkrétní hodnoty
(minimum, maximum, průměr … ) ze souhrnů.
Nový parametr GroupedPrivateNamespace nabízí možnost vytvářet tzv. Privátní skupiny pro konkrétní
uživatele, resp. skupiny uživatelů, což eliminuje potřebu vytvářet privátní skupiny pro každého uživatele.
Ve Wonderware Historianu 2014 jsou dále dvě nové služby:


Služba Event Storage souvisí s ukládáním alarmů a událostí



Služba Metadata server slouží pro přístup na konfigurační data uložená v Runtime databázi
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Další informace
Další související a doplňující informace jsou uvedeny v následujících dokumentech a na internetu:


Wonderware InTouch 2014 – Co je nového

 Situational Awareness – The Next Leap in Industrial Human Machine Interface Design Design
(White Paper)


Elektronický manuál v angličtině „Wonderware System Platform 2014 New Feature Guide“
( https://wdn.wonderware.com – sekce Articles )



blog.wonderware.com – série videí k Situational Awareness a mnoho dalších informací a novinek
od Wonderware
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