
Novinky v OpcDbGateway  
5.0x 

Softvér  pre integráciu aplikácii 

SAE – Automation, s.r.o., Nová Dubnica 
  

Interoperabilita pre Vaše zariadenia a softvérové aplikácie 



Ciele 

 Konfiguračná aplikácia 
◦ Rozšíriť možnosti a zjednodušiť postupy 

konfigurovania 

 

 Výkonná aplikácia 
◦ Optimalizácia algoritmov výmeny a spracovania dát 

◦ Lepšie dodržiavanie periody spracovania 
synchrónnych operácií  

◦ Rozširenie možností asynchrónneho spracovania 

◦ Lepšia spolupráca jadra výkonnej aplikácie s 
rozširovacími DLL 

 

 

  



Prehľad nových vlastností 
konfigurátora 1/3 

 Konfigurovanie viacerých OPC group pre jeden externý OPC 
server v OPC DA klientovi a prehľadnejšie mapovanie OPC 
premenných pomocou konfiguračného pomocníka.  

 
 Možnosť zápisu OPC premennej v monitore (OPC klientovi) 

konfigurátora 
 
 Nový prehľadnejši dialog pre konfigurovanie udalostí 

(eventov) 
 
 Nový prehľadnejši dialog pre konfigurovanie spúšťačov 

(triggrov) a podporu nových možností triggrov 
 

 Nový prehľadnejší dialog pre konfigurovanie príkazov 
(commands) 

 
 



Prehľad nových vlastností 
konfigurátora 2/3 

 Pomocník pre mapovanie existujúcej tabuľky 
v databáze do konfigurácie 
◦ do tabuliek, databázových  operandov a OPC 

premenných interného OPC servera 
◦ Priradenie indexovacieho MO pre všetky DO priradené 

tabulke – možnosť posúvania sa v riadkoch tabulky  

 
 Vytvorenie tabulky v databáze podľa 

konfigurácie 
 

 Prezeranie obsahu tabuliek v databáze 
 

 Univerzálny postup pre výber datového 
poskytovateľa a vytvorenie spojovacieho 
reťazca 
 
 



Prehľad nových vlastností 
konfigurátora 3/3 

 Jednoduchšie vytváranie historických 
trendov, odstránenie drobných chýb 

 
 Automatické inovovanie konfiguračnej 

databázy na ver. 5.0 
 
 Previazanie „memory operandu“ (MO) s OPC 

premennou interného OPC servera cez Id – 
zjednodušuje zmeny v konfigurácii MO 

 
 Usporiadanie príkazov(commandov) podľa 

poradia vykonávania v stromovom pohľade 
 



Prehľad zmien vo výkonnej 
aplikácii 

 Využívanie viacerých OPC grúp na externom OPC 
serveri(och) 

 
 Perioda synchrónneho cyklu – veľmi presné 

dodržiavanie 
 
 Asynchrónne protokolovanie (logovanie) – neovplyvňuje 

nepriaznivo periodu synchrónneho cyklu 
 
 Efektívnejšia práca s databázami – napr. využívanie 

funkcionality SQL servera pre agregačné funkcie, 
zrýchlenie práce s veľkými tabuľkami, Otváranie tabuliek 
pre synchrónne vlákno vopred a pre asynchrónne až 
v čase eventu 

 

 Funguje ako databázový klient pre mnoho rôznych typov 
databáz (ku ktorým sú inštalované ovládače )    



Konfigurovanie OPC grúp v OPC DA 
klientovi 
  



Konfigurovanie OPC group v OPC 
DA klientovi 1/6 

 Pôvodný stav – jediná OPC grupa pre prístup k 
jednému externému OPC Serveru 

 
 Význam - štrukturovanie prístupu k OPC 

premenným na externých OPC serveroch 
napr.: 
• Čítanie/zápis 
• Synchrónny/asynchrónny 
• Perioda obnovovania (Update rate) 
• Testovanie spojenia s OPC serverom (Keep alive) 

 

• Zlepšenie užívateľského rozhrania aj pre 
konfigurovania samotných ext. OPC serverov  



Konfigurovanie OPC grúp v OPC 
DA klientovi 2/6 

1 

2 

3 



Konfigurovanie OPC group v OPC 
DA klientovi 3/6 

1. Možnosť 
aktivovať/de-
aktivovať ext. 
OPC server v 
konfigurácii  

2. Perioda 
rekonektova-
nia 

3. MO pre stav 
OPC servera 
(pripojený/ne
pripojený) 
 

1 

2 

3 



Konfigurovanie OPC group v OPC 
DA klientovi 4/6 

1. Vytvorenie 
novej grupy 

2. Deaktivovanie 
grupy v 
konfigurácii 

3. Čitanie/zápis 
4. Vlastnosti pre 

čítanie/zápis 
5. Pridanie OPC 

premenných 
do grupy 
 

1 

2 

3 

5 

4 



Konfigurovanie OPC grúp v OPC 
DA klientovi 5/6 

1. Výber 
adresára 

2. Výber OPC 
premenných 
z adresára 

3. Vlastnosti 
mapovania 
na MO a OPC 
premenné 
int. OPC 
servera 

4. Info o 
mapovaní 

1 

2 

3 

4 



Konfigurovanie OPC grúp v OPC 
DA klientovi 6/6 

1. Výsledok 
mapovania 
na memory 
operandy 

2. Výsledok 
mapovania 
na OPC 
premenné 
interného 
OPC servera 

1 

2 



Možnosť zápisu OPC premennej v 
monitore (OPC klientovi) konfigurátora 
  

Význam: pre testovanie zápisu do OPC 
premennej na výkonnej aplikácii 
OpcDbGateway bolo doteraz nutné 
použiť externú OPC klientskú aplikáciu. 
V súčasnosti je možné použiť pre zápis 
OPC klienta v konfiguračnej aplikácii 
OpcDbGateway. 



Možnosť zápisu OPC premennej v 
monitore 1/2 

1. Výber 
monitoro-
vaného 
adresára 

2. Štart OPC 
klienta v 
konfigurá-
tore a tým 
tiež 
inteného 
OPC 
servera 
výkonnej 
aplikácie 

1 

2 



Možnosť zápisu OPC premennej v 
monitore 2/2 

1. Výber OPC 
premennej 
v monitore 
OPC 
klienta 

2. Výber 
zápisu 

3. Zápis 
novej 
hodnoty 

 

1 

2 
3 



Dialog pre konfigurovanie udalostí 
(eventov) 
  
 



Dialog pre konfigurovanie udalostí 
(eventov) 1/2 



Dialog pre konfigurovanie udalostí 
(eventov) 2/2 

Zmeny: 
 Je zvýraznené, ktoré eventy sa spúšťajú ako 

synchrónne (aktuálne iba volanie funkčného bloku) 
a ktoré ako asynchrónne. 

 
 Eventy sú rozdelené podľa typu funkcionality na: 

◦ Volacie (call) – funkčný blok, externý program /skript – 
možnosť výberu MO cez ktoré sa odovzdávajú parametre 

◦ Protokolovacie (log)  
◦ prácu z databázami 
◦ Testovacie – momentálne jediná – beep 

 

 Aktivované sú len tie parametre, ktoré sa v danom 
type eventu definujú 



Dialog pre konfigurovanie trigrov 
  



Dialog - konfigurovanie trigrov 
1/4 



Dialog - konfigurovanie trigrov 
2/4 

 

 
 

 

 

 Trigger má vždy podmienku aktivácie: 
◦ Čas  
◦ Hodnotu pamäťového operandu (MO) - TRUE 

 Jednorázovo (po aktivacii trigra je hodnota MO automaticky invertovaná 
bez zásahu zvonku) 

 Opakovane (pre synchrónne eventy je triger aktivovaný  opakovane kým 
MO je v stave TRUE) 

 Vyhodnocovanie MO sa vykonáva vždy na konci synchrónneho cyklu  

◦ Čas  & MO (hodnota MO sa vyhodnocuje v definovanom čase) 
 

 Trigger môže mať opakovanie: 
◦ Minimálne 1x – vtedy sa trigger aktivuje 2x 
◦ Bez obmedzenia – dovtedy kým je OpcDbGateway spustený  
◦ Opakovanie má vždy definovanú periodu opakovania 

 

 



Dialog - konfigurovanie trigrov 
3/4 

 Dátum a čas aktivácie trigra:  
◦ môže byť zadaný od milisekúnd až po roky. 
◦ Môže byť zadaný realatívne  alebo absolútne ako: 

 Časový interval  od od štartu OpcDbGateway v rozsahu od ms po  jeden 
deň. 

 Dátum a čas na lokálnom počítači.  

◦ Čas je uložený v UTC tvare a zobrazený podľa lokálneho nastavenia 
času. 

◦ Dátum aktivácie trigra: 
 Ak nie je zadaný – berie sa dátum spustenia OpcDbGateway 

a zohľadňuje sa iba čas.  Ak je server spustený neskôr ako zadaný čas, 
tak sa aktivuje (v prípade periodického alebo opakovaného trigra) 
nasledujúci deň. (Tzn. v aktuálnom dni sa triger neaktivuje) 

 Ak je zadaný - ak čas aktivacie je starý, tak podľa periody sa doráta čas 
ďalšieho spustenia. Ak nie je zadaná perioda, tak daný trigger sa nikdy 
neaktivuje. 

 

 Pre synchrónne a asynchrónne eventy môže byť použitý 
rovnaký trigger. (Predtým to nebolo možné) 

 

◦   

 
 

 



Dialog - konfigurovanie trigrov 
4/4 

Periodický trigger 
 Perioda - čas medzi jednotlivými aktiváciami triggra. 
 
 Perioda opakovania môže byť zadaná od milisekúnd až po roky. 
 
 Dva typy periody:  

◦ Presná (strict) – vždy rovnaký interval v rozsahu ms až dni 
◦ Kalendárna – ročná, mesačná, týždenná, denná. Dĺžka intervalu (ročná, 

mesačná) sa môže meniť.  
 

 Prvé spustenie periodického triggra: 
◦ Ak sú zadané čas spustenia a zároveň perioda - počká na čas spustenia 

a potom sa vykonáva podľa danej periody. 
◦ Ak nie je zadaný čas spustenia - prvé aktivovanie triggra je v štartovacom 

čase synchrónneho vlákna (po vykonaní FB START/RESTART). 
 

 Ak je definovaný trigger s obmedzeným počtom opakovaní 
a zároveň memory operand, tak do opakovaní sa počíta aj počet 
s hodnotou memory operandu false. 
 

 

 
 

  
◦   

 



Prehľadnejší dialog pre prácu s 
príkazmi (commands) 
  
 



Prehľadnejší dialog pre prácu s 
príkazmi (commands) 

1. Výber typu 
príkazu 

2. Výber 
vst./výst. 
operandov 

 

1 

2 



Vytvorenie tabulky v databáze podľa 
konfigurácie 
 
 



Vytvorenie tabulky v databáze 
podľa konfigurácie 1/4 

 OpcDbGateway môže pracovať s 
existujúcimi tabulkami na vybranej 
databáze alebo vytvoriť nové tabulky 
podľa potrieb konkrétnej aplikácie. 

 
 Ak sú tabulky definované v konfigurátore, 

potom, pre zabránenie možným chybám 
je vhodné, aby konfiguračná aplikácia 
dokázala vytvoriť definované tabulky na 
databáze automaticky 



Vytvorenie tabulky v databáze 
podľa konfigurácie 2/4 

 Definovať 
tabulku v 
konfigurácii. 

 
 Jedným z 

parametrov je 
databáza kam 
sa má tabulka 
vytoriť (musí 
byť vopred 
pridana v 
Process 
databasses v 
konfigurácii) 



Vytvorenie tabulky v databáze 
podľa konfigurácie 3/4 

Definovať 
stĺpce tabulky.   



Vytvorenie tabulky v databáze 
podľa konfigurácie 4/4 

 Vytvoriť 
definovanú 
tabulku na 
databáze 



Mapovanie tabuliek v databáze do 
konfigurácie 
  
 



Mapovanie tabuliek v databáze do 
konfigurácie 1/8 

 Prenesenie tabuliek existujúcich na vybranej databáze do konfigurácie 
a následné mapovanie buniek a stlpcov do databázových operandov je rýchle a 
výrazne redukuje možnosť chýb pri konfigurovaní. 

  
 Ak už máme pripravenú databázu s definovanými tabuľkami je to rýchlejši 

postup ako vytvorenie tabuliek v konfigurácii a následne mapovanie do 
databázy – nie je potrebné konfigurovať stĺpce tabuliek 

 
 Nie všetky stlpce z tabulky na databáze musia byť konfigurované do tabulky v 

konfigurácii (môžme napr. mapovať len stlpce pre ktoré chceme definovať DO) 
 
 Súčasťou pomocníka je aj mapovanie jednotlivých buniek tabulky na 

databázové operandy. Databázovým opreandom môže byť aj celý stĺpec 
tabulky.  

 
 Ak pracujeme s databázou len prostredníctvom SQL príkazov potom tabuľky 

nepotrebujeme mať zahrnuté v konfigurácii. Stačí mať v konfigurácii samotnú 
databázu a k nej vytvárať query. 



Mapovanie tabuliek v databáze do 
konfigurácie 2/8 

1. Štart pomocníka pre 
mapovanie 
databázových tabuliek 

2. Výber databázy 
◦ Už definovanej v konfigurácii 

◦ Existujúcej ale nezahrnutej v 
konfigurácii 

 

1 

2 



Mapovanie tabuliek v databáze do 
konfigurácie 3/8 

Konfigurácia 
databázy doteraz 
nezahrnutej v 
konfigurácii 
pomocou 
univerzálneho 
dialogu pre 
pripojemie k 
definovaným 
dátovým zdrojom 



Mapovanie tabuliek v databáze do 
konfigurácie 4/8 

1. Výber „data 
connection“ 

2. „mysql“ bol  
zadefinovaný ako 
ODBC datový 
zdroj) 

1 

2 



Mapovanie tabuliek v databáze do 
konfigurácie 5/8 

1. Výber tabulky z 
databázy 

2. Výber stĺpcov 
do tabulky v 
konfiguracii 
(stačí vybrať tie, 
ku ktorým 
chceme vytvoriť 
DB operandy) 

3. Pohľad na údaje 
z tabuľky v 
databáze  

1 

2 

3 



Mapovanie tabuliek v databáze do 
konfigurácie 6/8 

1. Výber prefixu 
mena DB 
operandov 

2. Výber bunky z 
tabuľky, ktorá 
sa mapuje do 
DB operandu 

3. Prehľad 
buniek, ktoré 
budú 
mapované do 
DB operandov 

1 

2 

3 



Mapovanie tabuliek v databáze do 
konfigurácie 7/8 

1. Pohľad na 
vytvorené  DO 

2. DO priradené 
bunkám je možné 
zmeniť pomocu 
Type z „Cell“ na 
„Column“. 

3. Konkrétna bunka je 
potom adresovaná 
prostredníctvom 
MO (kurzor) 

Viaceré stĺpcové DO 
môžu využívať 
rovnaký MO pre 
adresáciu – takto 
sa dá adresovať 
celý riadok tabuľky 
 

2 

3 

1 

2 

3 



1. Automatické 
vytvorenie sady MO 
k DO tak, aby bolo 
možné prepojiť iné 
dátové zdroje (napr. 
interný OPC server) 
k databázovej 
tabulke 

2. Automatické 
vytvorenie 
funkčného bloku pre 
kopírovanie DO do 
MO (je možné 
definovať aj 
kopírovanie v 
opačnom smere) 

3. Automatické 
vytvorenie OPC 
premenných k MO 

1 

2 

3 

Mapovanie tabuliek v databáze do 
konfigurácie 8/8 



Zobrazenie poradia vykonávania 
príkazov (commands) v stromovom 
pohľade 



Zobrazenie poradia vykonávania 
príkazov (commands) v 
stromovom pohľade 



Zobrazenie obsahu databázových 
tabuliek v konfigurátore 
  
 



Zobrazenie obsahu databázových 
tabuliek v konfigurátore 

1. Príkaz k 
zobrazeniu obsahu 
tabulky 

2. Zobrazenie obsahu 
tabulky 

1 

2 



Zmeny vo výkonnej aplikácii 
  



Zmeny súvisiace s triggrami 1/3 

Ak pred prvou 
periodou je aktivovaný 

trigger (na základe 
iniciovaných hodnôt), 

tak sa do 
odpovedajúcich front 

(queue) zaradia 
synchónne 

a asynchónne eventy, 
ktoré sa spustia 

v rovnakom čase ako 
synchrónne vlákno. 

Všetky triggre (ktoré 
nemajú definovaný 

štartovací čas) 
a synchrónne vlákno 

majú rovnaký 
štartovací čas. Tento 
čas je zaokrúhlený na 
celé sekundy nahor od 

aktuálneho času. 

Oproti predchádzajúcej 
verzii boli zrušené 

viaceré typy triggrov, 
kde bolo 

nejednoznačné 
správanie. Zaviedol sa 

jeden typ triggra, 
ktorého podmienka na 

spustenie je 
kombináciou hodnoty 

memory operandu 
a času. 

Ak  je trigger závislý 
na memory operande 
a čase kedy sa spúšťa, 
tak hodnota memory 

operandu sa kontroluje 
iba v čase prípadnej 

aktivácie triggra. 



Zmeny súvisiace s triggrami 2/3 

 Zefektívnenie a spresnenie spúšťania jednotlivých triggrov: 
◦ Perioda opakovania triggra môže byť už od niekoľko milisekund pri 

zachovaní vysokej presnosti opakovania. 
◦ Počet triggrov s nastaveným časom nie je obmedzený. V predchádzajúcej 

verzii bol maximálny počet 62. 
 

 Windows nie je považovaný za OS reálneho času z čoho vyplývajú 
nasledovné obmedzenia: 
◦ Inkrement aktuálneho času je po 15milisekundách. 
◦ Prepínanie medzi jednotlivými threadmi a procesmi zaberá určitý čas. 
◦ Presnosť času nie je zaručená a závisí od konkrétneho počítača. 
◦ Čas lokálneho počítača môže byť korigovaný z doménového servera alebo z 

time.windows.com na základe služby „w32time“, ktorá zisťuje aktuálny čas 
(ak je dôležité presné dodržanie periody na úrovni ms je vhodnejšie ju 
vypnúť)  

  

 Priorita procesu v OS Windows, v ktorom sa vykonáva event 
štartovaný trigrom v OpcDbGateway sa štandardne zvýšila na 
ABOVE_NORMAL_PRIORITY_CLASS. (Užívatel to môže prípadne 
zmeniť pomocou „PriorityClass“ v registroch.)  



Zmeny súvisiace s triggrami 3/3 

 Ak je zadaný čas spustenia a zároveň perioda, 
tak sa najprv počká na čas spustenia a potom sa 
vykonáva podľa danej periody. Ak nie je zadaný 
čas spustenia, tak prvé aktivovanie triggra je v 
štartovacom čase OpcDbGateway, ktorý je 
rovnaký ako štart synchrónneho vlákna. 

 
 Z dôvodu optimalizácie sa nezískava aktuálny čas 

pri každom vykonanom príkaze (commande) 
v synchrónnom vlákne. Čas sa získa na začiatku 
periody a daný čas sa použije pri zápise do 
všetkých memory operandov, ktoré sa zmenia 
v danej periode. Do protokolovacieho súboru 
(logu) sa však zapisujú veci s aktuálne 
získaným časom (nie s časom začiatku 
periody). 
 
 



Lepšia spolupráca jadra výkonnej 
aplikácie s rozširovacími DLL  

Pri štarte OpcDbGateway 
sa v synchrónnom vlákne 

po inicializácii spustí 
funkčný blok „Start“ resp. 

„Restart“.  

Funkcie „OnStart“ a 
„OnStop“ v rozširujúcich 

DLL sú volané 
zo synchrónneho threadu. 

Funkcia „OnStart“ je 
volaná hneď po volaní 
funčného bloku „Start“ 

resp. „Restart“, ešte pred 
spustením synchrónneho 
vlákna. Funkcia „OnStop“ 
je volaná hneď po volaní 
funčného bloku „Stop“. 

To umožňuje inicializáciu 
súvisiacu s činnosťou DLL 
ešte pred 1.vykonaním FB 

MAIN 



Asynchrónne protokolovanie 
(logovanie) – neovplyvňuje 
nepriaznivo periodu synchrónneho 
vlákna 

Vykonávanie 
protokolovacích operácii 

je relatívne časovo 
náročné 

Je využívané len na 
diagnostické účely 

Z pohľadu kvazi 
paralelného 

spracovávania funkčných 
blokov nemá praktický 

význam aby 
vykonávanie FB v 

synchrónnom vlákne 
bolo blokované 

dokončením zápisu do 
protokolovacieho súboru  



Efektívnejšia práca s databázami 
 

 Vnútorná implementácia agregovaných 
databázových funkcií nad jednotlivými stĺpcami 
(MIN, MAX, SUM, AVG, COUNT) pomocou SQL 
príkazov nad databázou -  značné urýchlenie 
vykonávania. 
 

 Otváranie a zatváranie tabuliek by nemalo 
nepriaznivo ovplyvňovať periodu synchrónneho 
cyklu.  
◦ V synchrónnom cykle sa pracuje viac s DB operandami – 

preto sú využívané tabulky otvorené už na začiatku. 
◦ V asynchrónnm cykle sa pracuje viac s SQL príkazmi 

menej často ale zvyčajne s väčším objemom dát – preto 
sú tabulky otvárané až pred použitím. 



Mená OPC premenných 

 Odstranene obmedzenie, že OPC Data 
item moze obsahovat iba znaky 'a-Z', 
'_','0-9' a zacinat musi 'a-Z‚ 

 Mená OPC premenných môžu mať až 255 
znakov (predtým len 50) 



Výsledky 
 
 



Výsledky 

 Podstatné zlepšenie funkcionality na klientskej strane 
(agregácie dát) 
◦ Grupy na ext. OPC DA serveroch 
◦ Funguje ako klient pre mnohé databázy (pre tie ku 

ktorým sú inštalované databázové ovládače) 

 Kvalitnejšia funkcionalita spracovania dát 
◦ Eventová funkcionalita – rozšírenie možností a triggrov 
◦ Cyklické spracovanie (presnejšie dodržiavanie periody 

cyklu) 

 Zjednodušenie a rozširenie možností konfigurácie:  
◦ spolupráce s databázami 
◦ Trigrov 

 Nie je potrenbá osobitný testovací klient pre zápis do 
OPC premennej interného OPC Servera 

 Odstránené viaceré chyby a sporné funkcionality 
 
 
 

 


