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Komponentová, objektově orientovaná 
koncepce 

Vnitřní architekturou a principy činnos-
ti se Control Web odlišuje od běžných sys-
témů SCADA. Ty se utvářely a přicháze-
ly na trh v době, kdy byl počítač využíván 
k pouhé vizualizaci technologických dat 
pro operátorské řízení a programové vyba-
vení automatizačních systémů bylo vestavě-
no do PLC a řídicích jednotek strojů. Celý 
soubor funkcí operátorského řízení a sbě-
ru dat (SCADA) byl obvykle pevně napro-
gramován a bylo možné jej pouze do jisté 
míry modifikovat prostřednictvím konfigu-
račních dat.

Předchůdce současného prostředí Control 
Web – systém Control Panel – vznikl na po-
čátku devadesátých let minulého století z po-
třeby řešit komplexní automatizační úlohy, na 
které dostupné programy SCADA nestačily. 
Počítače byly již tehdy dostatečně výkonné, 
spolehlivé a levné, ale programové vybave-
ní za rozvojem počítačů zaostávalo. Nová 
koncepce sestavování aplikačních programů 
z předem neznámé a principiálně neomezené 
sady dynamicky připojovaných komponent se 
ukázala nečekaně mocnou. Vznikl tak progre-
sivní produkt, jehož komponentová a objek-
tově orientovaná koncepce se do dnešní doby 
ukazuje jako velmi silná a mnoho výrobců se 
ji pokouší napodobit.

Tvorba aplikačních programů

Tvorba aplikačních programů byla maxi-
málně zjednodušena díky grafickému editoru, 
ve kterém lze pomocí myši vybírat jednotlivé 
komponenty z nabídkových palet a skládat je 
do struktur vzhledů a algoritmů. Control Web 
začal být oblíbený nejen pro snadnost použi-
tí a rychlost vývoje aplikací, ale především 
pro svou schopnost zvládnout i největší a nej-

Control Web – všestranný pomocník  
pro tvůrce aplikačních programů

komplikovanější úlohy. V oboru automatiza-
ce se rozšířil natolik, že se stal de facto prů-
myslovým standardem.

Rozsah, soubor funkcí a vlastnosti aplika-
ce nejsou systémem nijak předem určeny ani 
omezeny. Aplikační program si každý může 
vybudovat podle svých požadavků – vybere 
si pro něj komponenty a určí mezi nimi vaz-
by. Výsledný běžící program má strukturu 
kódu i dat v paměti počítače velmi podobnou, 
jako by byl na míru napsán a přeložen např. 
prostřednictvím překladače jazyka C++. Má 
také podobnou rychlost a výkon. Přitom se 

Programový systém Control Web® je jednotné programové prostředí pro vývoj a pro-
vozování aplikačních programů v oblastech automatizačních a informačních systémů. 
Rozhodně není pouhým systémem SCADA. Pro někoho může být Control Web cenově 
přístupným nástrojem, který umožní levně realizovat řízení např. malé vodní elektrárny. 
Pro někoho jiného je to prostředek tvorby rozsáhlého podnikového distribuovaného in-
formačního systému s desítkami tisíc měřených bodů, obsahujícího stovky operátorských 
obrazovek a pracujícího na mnoha počítačích zapojených do sítě. Pro studenty je to ná-
stroj, který jim ušetří spoustu práce s laboratorními pracemi, neboť dokáže úlohy mo-
delovat, simulovat, vizualizovat a také automaticky měřit a tisknout protokoly. Jednotné 
prostředí poskytuje autorům aplikačních programů komponenty a služby včetně grafic-
kého vývojového prostředí pro rychlé vyřešení veškerých požadavků kladených na sou-
časné moderní automatizační systémy. Control Web je škálovatelný ve velkém rozsahu, 
sahajícím od malých kompaktních vestavěných řídicích jednotek až po rozsáhlé redun-
dantní klastrové serverové systémy.

Obr. 1. Control Web může díky své škálovatelnosti vystupovat v mnoha rolích

Obr. 2. Příklad síťového propojení a synchronizace dat mezi aplikacemi systému Control Web
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neztrácí snadnost použití – jednoduchou apli-
kaci lze stále vytvořit během několika minut.

Snadnost použití s plochou učicí křivkou 
(tj. pro začátek práce se systémem není nutné 
překonávat žádnou vysokou znalostní bariéru) 
činí z prostředí Control Web velmi dobrý ná-
stroj, s jehož pomocí se studenti technických 
oborů seznamují s automatizačními a komuni-

kačními systémy. Interaktivita vývojového pro-
středí spolu s rychlostí dosažení výsledků děla-
jí studium zábavnějším. Přitom skutečnost, že 
v systému neběží nic skrytě a samo od sebe, že 
pracuje jen vytvořený aplikační program, vede 
ke správnému pochopení principů.

Výkonná grafika a virtuální realita

Control Web byl rovněž prvním produk-
tem, který do oboru průmyslové automatizace 
přinesl schopnost zobrazovat virtuální realitu 
prostřednictvím třírozměrného (3D) vykres-
lovacího systému. Tento systém je postaven 
na principu klient-server. Vykreslovací server 
běží ve vlastním vlákně a je schopen v reál-
ném čase vykreslovat i velmi složité scény 
s mnoha efekty v téměř fotorealistické kvali-
tě. Využívá nejnovější technologie počítačové 
grafiky, včetně shaderů běžících v grafických 
procesorech, a umožňuje tak aplikačním pro-
gramům rozumně využít mohutný masivně 
paralelní výpočetní výkon současných grafic-
kých procesorů, které se staly samozřejmou 
součástí každého počítače. Tato nejdokonalej-
ší technologie počítačové grafiky může pod-
statně zvýšit rychlost, působivost i přehled-
nost vizualizací.

Není-li však v aplikaci žádný 3D virtuální 
přístroj, do paměťového prostoru procesu není 
z vykreslovacího systému zaváděno nic – vy-
kreslovací systém je do systému dynamicky za-
budován až spolu s nezávislými 3D virtuální-
mi přístroji, není tedy součástí jádra systému. 
Proto nijak neomezuje použitelnost prostředí 

Control Web v malých vestavných řídicích jed-
notkách nevybavených grafickými procesory.

Ze schopnosti využívat výkon grafického 
procesoru plyne spousta výhod i pro práci s di-
gitálním obrazem, získaným  z připojených ka-
mer nebo z jiného zdroje přístupného v počí-
tačové síti. Programovatelný grafický procesor 
umožňuje provádět s proudem obrazových dat 

v reálném čase takové 
operace, které jsou ji-
nými prostředky nerea-
lizovatelné. Díky tomu 
je digitální obraz v pro-
středí Control Web zpra-
cováván bez jakýchko-
liv kompromisů mezi 
kvalitou obrazu a pro-
pustností. Také veškeré 
operace, které vykonává 
hlavní procesor počítače 
a které jsou paralelizo-
vatelné, jsou systémem 
automaticky rozděleny 
do několika paralelních 
proudů pro jednotlivá 
jádra procesoru.

Úlohy strojového vidění

Rovněž komponenty pro řešení úloh 
strojového vidění a vizuální inspekce jsou 
k systému připojovány dynamicky a jsou 
dodávány v podobě samostatných kniho-
ven. Obdobně jako je tomu u ovladačů 
vstupně-výstupních zařízení, mají i kom-
ponenty pro strojové vidění otevřené a zdo-
kumentované rozhraní, a tak si každý zruč-
ný programátor může v případě potřeby 
vytvořit své komponenty a zařadit je do 
systému. I aplikační programy strojového 
vidění lze vytvářet v pohodlném prostředí 
grafického editoru, který rovněž umožňu-
je vybírat komponenty z nabídkových pa-

Obr. 3. Editor 3D scény s několika otevřenými pohledy ve vývojovém prostředí systému Control Web

let a interaktivně sestavovat, zkoušet a oka-
mžitě pozorovat výsledky řešené úlohy.

Control Web v úloze spojovacího článku

V mnoha případech hraje Control Web 
roli spojovacího článku, prostřednictvím kte-
rého je do jednotného integrovaného celku 
propojeno mnoho původně nespolupracují-
cích zařízení a množství samostatného pro-
gramového vybavení. Přitom často nejde ani 
o průmyslové automatizační systémy. Con-
trol Web např. dokáže každou technologii 
zpřístupnit v počítačové síti a zprostředko-
vat jí webové rozhraní, dokáže ji napojit na 
databáze a podnikové informační systémy, 
umožní ji dálkově ovládat z mobilních sítí 
atd. Každý systém tak otevře světu součas-
né informační techniky a umožní mu další 
růst a rozvoj. 

Typické oblasti použití

Control Web vždy byl a dodnes je ceno-
vě atraktivní, proto je používán nejen v roz-
sáhlých aplikacích ve velkých firmách, ale  
i v malých a vestavěných aplikacích, a také 
ve školách, ve vědě a výzkumu. Struktura ty-
pických úloh řešených pomocí systému Con-
trol Web se v poslední době podstatně změ-
nila. Postupně ubývá zakázek, ve kterých je 

požadováno jen prosté operátorské pracoviš-
tě s vizualizací a případným sběrem dat. Po-
žadavek rozhraní pro webové klienty je již 
samozřejmostí. Většina současných systémů 
je zapojena, často bezdrátově, do počítačo-
vých sítí, obvyklá je spolupráce s určitým 
databázovým informačním systémem. Stá-
le častější jsou též požadavky na práci s di-
gitálním obrazem z kamer. Také se mnoh-
dy systémy skládají z několika částí, které 
spolu musí komunikovat. Stále větší výho-
dou se tak stává to, že i malý vestavný sys-
tém je vybaven veškerými komunikačními 
kanály a jeho programové vybavení doká-
že pracovat se všemi současnými standardy 
výměny dat. I malá vestavěná řídicí jednotka 

Obr. 4. Editor aplikací strojového vidění VisionLab ve vývojovém 
prostředí systému Control Web
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Obr. 5. Control Web jako integrující prvek komplexních systémů 
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tak má k dispozici Ethernet, USB, 
Wi-Fi, Blue tooth a může obsaho-
vat internetový HTTP server, ale 
současně i webový klient, doká-
že posílat e-maily, posílat a při-
jímat zprávy SMS, komunikovat 
přes GPRS nebo rádiové mosty, 
spolupracovat se zařízeními plug-
-and-play na rychlé sběrnici USB 
i s jednotkami v síti TCP/IP atd. 
V mnoha případech dokáže malý 
a levný průmyslový počítač nahra-
dit kombinaci PLC a počítače pro 
operátorské řízení. Zde potom vý-
hoda jednoho programového pro-
středí pro vývoj aplikací nabývá 
na významu.

Také se oproti minulému obdo-
bí výrazně zlevnilo veškeré tech-
nické vybavení, k dispozici jsou 
levné a výkonné průmyslové po-
čítače, vstupně-výstupní zařízení, 
digitální kamery, prvky síťové in-
frastruktury i akční členy. Naopak 
ale vzrostl tlak na cenu a dobu vý-
voje aplikace. Přitom zákazníci po-
žadují aplikace stále lépe vybavené 
a graficky působivé.

Control Web je programový  
sys tém, který dokáže vystupo-
vat v mnoha rolích. Může praco-
vat v řídicích jednotkách strojů, 
může spojovat výrobní technolo-

gii s informačním systémem pod-
niku, může být datovým serve-
rem s mnoha webovými klienty, 
může modelovat a simulovat proce-
sy, může řešit strojové vidění a vi-
zuální inspekci, dokáže vytvářet 
náročné vizualizace, zajišťovat ope-
rátorské řízení a mnoho dalšího. 
Dokáže uživatelům posloužit tak, 
jak zrovna potřebují.

Závěrem

Control Web je natolik boha-
tý a komplexní systém, že veške-
ré jeho možnosti a vlastnosti není 
možné uceleně vysvětlit. Jen zá-
kladní dokumentace má více než 
2 000 stran. Nikdo také pravdě-
podobně nevyužívá produkt v celé 
jeho šíři. Pro efektivní tvorbu apli-
kačních programů ale naštěstí není 
nutné znát vše. Přestože se obvyk-
le zabýváme jen tím, co zrovna pro 
dokončení svého úkolu potřebuje-
me, může nás uklidňovat pocit, že 
jakmile vznikne nový nečekaný po-
žadavek, Control Web nabídne řeše-
ní. Nemusíme využít všechno, ale je 
dobré mít to k dispozici.

Roman Cagaš, 
Moravské přístroje a. s.

Software SCADA Citect zná česká a sloven-
ská odborná veřejnost z výstav a odborných se-
minářů, ale hlavně z rozsáhlých projektů stra-
tegického významu. Nová verze 7.20 systému 
SCADA Citect umožňuje systém použít pro ješ-
tě větší technologické celky než dříve. Uživatelé 
kromě nových vlastností získávají díky podpo-
ře OS Microsoft® Windows 7 lepší zabezpečení 
a funkčnost aplikačního programu. Pro usnad-
nění tvorby rozsáhlých systémů byla vylepše-
na možnost on-line změn a zavedena podpora 
technologických clusterů. Z pohledu telemet-
rických aplikací má velký význam přidání ně-
kterých detailů pro technologické proměnné.

Vývoj směřuje také k uspokojení požadav-
ku koncových uživatelů mít možnost nejen sle-
dovat technologii prostřednictvím technologic-
kých dat, ale rovněž umožnit operátorům pří-
mý pohled na sledovanou technologii pomocí 
kamer, a to z jednoho systému. Možnost sledo-
vat kritické procesy přímo ze systému SCADA 
je nyní možné díky integraci kamer Pelco™.

Důraz na zpětnou kompatibilitu chrání in-
vestice zákazníků do jejich systému SCADA.

Software Citect se na trh dodává ve dvou 
variantách – VijeoCitect pro úlohy využí-

Co přináší nová verze systému Citect?
vající PLC společnosti Schneider Electric a 
CitectSCADA pro ostatní úlohy. Dodavate-
lem obou systémů a kompetenčním centrem 
pro systémy SCADA a telemetrické systémy 
společnosti Schneider Electric je společnost 
SCADA Servis.

Co je nového ve verzi 7.20?

Ve verzi 7.20 byly rozšířeny vlastnosti pro-
měnných (tag extensions). Nově jsou možné 
on-line změny na alarmním, trendovém i re-
portním serveru. K dispozici jsou nové šablo-
ny, včetně přizpůsobení rozlišení pro širokoúh-
lé monitory. Nová je také podpora operačního 
systému Microsoft Windows 7. Podporována 
je instalace provozní (runtime) verze (bez vý-
vojového prostředí). Do systému lze snadno 
integrovat kamery značky Pelco, které umož-
ňují efektivně sledovat důležité části technolo-
gie. K dispozici jsou ovladače pro lepší integ-
raci s produkty Schneider Electric používající-
mi OPC Factory Server (OFS). Nástroj Process 
Analyst nyní může zobrazovat data z databá-
ze Citect Historian a umožňuje vytvářet grafy 
časových průběhů (tzv. trendy) jakékoliv pro-

měnné ad hoc. Díky použití metadat v grafic-
kých objektech byla zkrácena doba potřebná 
na vývoj grafiky. Jednodušší je také použití 
objektů super genie.

Následující odstavce si některých změn 
všimnou podrobněji.

Podpora Windows 7

Citect 7.20 plně podporuje nejnovější 
operační systémy Microsoft Windows 7 a 

Výhody na první pohled:

– optimalizace majetku, zdrojů a průběhu 
výroby,

– lepší celkový přehled o výrobních pro-
cesech,

– lepší kvalita výroby,
– kvalifikovanější rozhodování na základě 

více informací,
– lepší zabezpečení majetku,
– efektivnější práce operátorů,
– zkrácení doby vývoje, snížení rizika a 

omezení nákladů na vývoj.


