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ClearSCADA je produkt společnosti Con-
trol Microsystems, která patří do skupiny 
Schneider Electric. Control Microsystems je 
globální dodavatel hardwaru i softwaru pro 
systémy SCADA. Zaměřuje se na obor te-
lemetrie, vzdáleného monitorování a řízení, 
především v oblasti utilit. Control Microsys-
tems přináší více než třicet let svých zkuše-
ností na trh prostřednictvím uceleného sor-
timentu produktů: stanic PLC/RTU SCA-
DAPack, bezdrátových senzorů Accutech, 
rádiových modulů pro přenos dat Trio a soft-
waru ClearSCADA. 

ClearSCADA je integrovaná platforma pro 
systémy SCADA, obsahující komunikační 
server, real-time databázi, historian, webový 
server, přesměrování alarmů na SMS a e-mail 
a reportovací prostředí. Integrovaná platfor-
ma výrazně snižuje ceny licencí a náklady 
na konfiguraci systému.

 

Integrované vývojové prostředí

Jak často jste se ptali, kde je poslední ver-
ze konfigurační databáze systému SCADA? 
To se s ClearSCADA nikdy nestane, jelikož 
konfigurační databáze je spravována serve-
rem ClearSCADA a každá operátorská stani-
ce může být přepnuta mezi provozním a vý-
vojovým režimem jednoduchým přepína-
čem v závislosti na uživatelském oprávnění. 
ClearSCADA zajišťuje automatickou distri-
buci změn konfigurace v rámci celého systé-
mu SCADA (obr. 1). Veškeré klientské sta-
nice jsou bezúdržbové.

Vývojové prostředí ClearSCADA podpo-
ruje objektově orientovanou konfiguraci pro-
jektu SCADA a umožňuje vytvořit strukturu 
konfigurační databáze v souladu s fyzickým 
uspořádáním monitorovaného procesu. Takto 
navržený systém usnadňuje tvorbu aplikační-
ho softwaru a významně spoří náklady na re-
alizaci systému SCADA. Nastavení uživatel-
ských oprávnění a filtrování alarmů je díky 
objektové hierarchii snadné. Další nespor-
nou výhodou objektové konfigurace je mož-
nost zapouzdřit veškerou konfiguraci systé-
mu SCADA monitorovaného zařízení, popř. 
technologického celku (např. čerpací stanice), 
tj. grafickou reprezentaci, proměnné, alarmy, 
přesměrování, databázi historian, zabezpe-
čení, trendy, zprávy (reporty), logické řízení 
atd., do tzv. šablony. Při požadavku na moni-
torování několika podobných nebo stejných 
zařízení se jednoduše vytvoří instance těch-
to šablon. Tímto způsobem je možné ušetřit  
75 až 90 % prostředků na vývoj projektu.

ClearSCADA – integrovaný celopodnikový software

Vysoká dostupnost systému

Splnění vysokých požadavků z hlediska 
dostupnosti systému SCADA zajišťuje pod-
pora vícenásobné redundance (dvojnásob-
ná, trojnásobná redundance; obr. 1). Auto-
matická synchronizace jak konfigurační, tak 

i real-time databáze (včetně historických dat 
a alarmů) mezi jednotlivými servery je zaru-
čena i v případě, že jsou servery propojeny 
sítí WAN (obr. 2). To umožňuje v kritických 
úlohách umístit jeden ze záložních serverů 
do geograficky odlehlé lokality.

Zabezpečení

Typickou vlastností systémů SCADA 
v oblasti utilit je monitorování technologic-
kých zařízení v geograficky rozlehlých ob-
lastech. Provozovatelé těchto systémů jsou 
vystaveni hrozbě kyberterorismu. Centrální 
dispečink a vzdálené monitorované lokality 
s PLC nebo stanicemi RTU mohou komuni-
kovat pomocí zabezpečených (kryptovaných) 
komunikačních protokolů, popř. protokolů 

vyžadujících autentifi-
kaci před provedením 
operátorského zása-
hu (např. DNP3 Secu-
re, standard AGA 12). 
Tím se vyloučí mož-
nost uskutečnit neo-
právněný zásah. 

Propracovaný sys-
tém přístupových práv 
ClearSCADA umož-
ňuje jednotlivým uži-
vatelům nebo skupi-
nám uživatelů systé-
mu SCADA přístup 
pouze k té části tech-
nologického zařízení 
a k těm informacím, 
které jsou nezbytné 
pro vykonávání jejich 
pracovních povinnos-
tí. Ostatní části mo-
nitorované technolo-
gie jsou pro uživatele 
uzamčeny. Ověřování 
uživatelů mohou za-
jišťovat servery Clear-
SCADA nebo řadič do-
mény Microsoft Win-
dows (obr. 3). 

Je-li třeba uživate-
lům poskytnout vzdá-
lený přístup k systému 
SCADA, je možné po-
užít ClearSCADA Per-
formance Server v de-
militarizované zóně 
(DMZ), který je syn-
chronizován s primár-
ním serverem pomo-
cí jednosměrné komu-
nikace. Tento server 
umožňuje přístup pou-
ze ke čtení bez ohle-

du na to, jaká přístupová práva má uživatel.
Samozřejmostí je záznam veškerých po-

kusů o přihlášení uživatelů do databáze udá-
lostí ClearSCADA. Zaznamenávány jsou rov-
něž úpravy konfigurace, ovládání a potvrzo-
vání alarmů (audit trail).

ClearSCADA je moderní software SCADA navržený pro potřeby telemetrie, monitoro-
vání a řízení především v oblastech vodárenství, energetiky, distribuce a skladování ply-
nu, ropy a ropných produktů a dopravy.

  

– centralizovaná, automaticky distribuovaná konfigurace RTU

– sledování verze aplikačního programu v RTU

– automatické načtení a doplnění historických dat

– synchronizace

– vzdálená diagnostika a reset

– aplikační program sdílí komunikační kanály serveru

ViewX, 
klientské 

aplikace WebX

redundantní 
servery

LAN/WAN – kabelová 
(telefonní linka) nebo 
bezdrátová (rádiová) 

sériová linka

vzdálený řídicí 
systém 

(PLC, RTU)

Obr. 1. Automatická distribuce změn konfigurace

Obr. 2. V kritických úlohách může být záložní server umístěn v odlehlé 
lokalitě a komunikovat prostřednictvím WAN 
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– automatické doplnění historických dat

– dvojnásobná nebo trojnásobná redundance serverů

– redundantní komunikační trasy klient-server a RTU-server

– záložní servery optimalizují zatížení systému
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Obr. 3. Zabezpečení systému

uživatelé

– zabezpečení systému proti 
neautorizovanému přístupu 
na úrovni objektů

– všechny akce související 
se zabezpečením 
jsou časově označeny 
a zaznamenány v historii 
akcí

– zabezpečena jsou všechna 
klientská rozhraní včetně 
ODBC a OPC

– použití SSL, privátních 
klíčů a certifikátů zajišťuje 
bezpečnost na internetu
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Historian

Součástí serveru ClearSCADA je inte-
grovaná databáze historian pro dlouhodobou 
archivaci dat. Historian archivuje události 
(změny hodnot sledovaných veličin) a umož-
ňuje dodatečnou kompresi dat. Data jsou do-
stupná prostřednictvím klientských nástro-
jů ClearSCADA nebo standardních rozhra-
ní (OPC HDA, ODBC a OLE-DB) z jiných 
systémů. 

Podpora „průmyslových standardů“

Při volbě platformy SCADA patří k jedné 
z nejdůležitějších priorit požadavek na soulad 
s tzv. průmyslovými standardy. To nejen za-
ručuje dlouhou životnost produktu, ale i niž-
ší náklady na implementaci systému SCA-
DA. ClearSCADA nepochybně tento poža-
davek splňuje podporou velkého množství 
standardů:
– operační systémy: Microsoft Windows 

2003, XP, Vista, 2008, Windows 7, 32bi-
tová a 64bitová verze,

– běžné průmyslové komunikační protoko-
ly: Modbus, DNP3, IEC 60870, OPC,

– správa sítě: SNMP a ICMP,
– webový přístup: HTML nebo XML, včet-

ně SSL (je-li požadován),
– OPC client: Data Access (DA) a XML-DA,

– OPC server: Data Access (DA), alarmy 
a události (AE), Historical Data Access 
(HDA),

– SQL prostřednictvím ODBC nebo OLE- 
-DB: přístup ke konfiguraci databáze, re-
al--time databáze, databáze alarmů a udá-
lostí a historian,

– aplikační programové rozhraní: OLE Au-
tomation, .NET.

Další informace o systému ClearSCADA 
včetně instruktážních videozáznamů a de-
monstrační verze jsou k dispozici na www.
clearscada.cz. Pro předvedení systému 
ClearSCADA kontaktujte dodavatele, spo-
lečnost SCADA Servis s. r. o. 

Ing. Jiří Ryšavík, 
SCADA Servis s. r. o.
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Budoucnosti odolná celopodniková SCADA platforma 
Protože špatné SCADA rozhodnutí přináší dlouhodobé náklady

Rozšiřitelná, bezpečná a bezproblémová:
n Včasné informace propojitelné 
 s obchodními systémy

n Snadné nasazení v rozsáhlých 
    i malých aplikacích

n Zajištění souladu se standardy 

SCADA produkty… pro velké vzdálenosti 
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