
Izid četrte generacije HMI/SCADA sistemov  
(GE iFIX ver. 5.8 R2)

Podjetje GE Digital je na trg izdalo novo generacijo HMI/SCADA sistemov, ki uporabnikom 
prinaša široke možnosti (web) dostopa do procesnih podatkov ter učinkovit način pregle-
dovanja in upravljanja, s poudarkom na visoki stopnji ergonomije (Efficient HMI), ki je v 
skladu z najnovejšimi HMI trendi in standardi (ISA101 HMI). Nova generacija HMI/SCADA 
sistema omogoča hitrejšo detekcijo in odpravljanje napak v sistemu in s tem povečanje 
učinkovitosti uporabnikov, po drugi strani pa omogoča hitro in enostavno implementacijo 
in vzdrževanje sistema. Nova generacija SCADA sistema združuje preverjeno tehnologijo, saj 
kot osnovo za delovanje koristi GE iFIX SCADA sistem, skupaj z najsodobnejšimi funkcional-
nostmi, ki so opisane v nadaljevanju.

01.  Vpeljava modela opreme za enostavno navigacijo in hitrejše iskanje 
informacij

Nova generacija iFIX SCADA sistema uporabnikom ponuja, da si procesne podatke, posame-
zne elemente sistema ter ostalo vsebino organizirajo na sistematičen način, in sicer glede na 
fizični model opreme. Model opreme tako služi za poganjanje navigacije med zaslonskimi 
prikazi, s čimer postane uporaba nadzornega sistema zelo intuitivna, saj vsak uporabnik 
dobro pozna organizacijo in hierarhijo svojega podjetja oz. opreme. Poleg tega pa modela 
opreme ne uporabljamo samo za poganjanje navigacije, ampak tudi za prikaz vsebine (npr. 
alarmi, grafi) v kontekstu navigacijskega nivoja, kjer se uporabnik nahaja. To pomeni, da se 
prikazujejo le informacije, ki so povezane z dotično opremo in katero uporabnik trenutno 
opazuje. Uporabnik tako hitreje najde ključne informacije.
Vpeljava modela opreme pa razvijalce sili tudi k uporabi standardov, ki omogočajo sistema-
tičen pristop k izgradnji sistema vodenja. Na ta način izgradnja aplikacije poteka hitreje in 
z manj napakami.



02. Enostavna in hitra izgradnja učinkovitega HMI/SCADA sistema

Za enostavnejšo in hitrejšo izgradnjo vizualizacije se lahko uporabijo predhodno pripravljeni 
gradniki, barve in postavitve, ki so zasnovani na osnovi priporočil in standardov za učinkovit 
razvoj HMI/SCADA sistemov. Barve, ki predstavljajo normalno delovanje, so umirjene, oblike 
opreme na predlogah pa so lahko prepoznavne. Za prikaz stanja opreme in različnih nivojev 
oz. meritev so na voljo pripravljeni indikatorji, kjer je pomembno, da uporabniki s čim manj 
truda pridejo do ključnih informacij, poenoteni uporabniški vmesniki pa na vseh nivojih zago-
tavljajo enak način upravljanja z opremo. Uporaba takšnega koncepta vodi k hitrejšem pre-
poznavanju nepravilnosti v sistemu, s čimer se poveča učinkovitost uporabnikov in varnost 
delovanja sistemov.

03. Centralizirana implementacija in vzdrževanje

Celotni razvoj, namestitev aplikacije, nadgradnje in drugi popravki se izvajajo na enem 
mestu, saj je upravljanje centralizirano, tako da razvijalcem ni potrebno skrbeti za uvajanje 
sprememb in vzdrževanje odjemalcev ter za njihovo strojno in programsko opremo.

04. Pravi HTML5 odjemalec, ki se prilagaja napravi, na kateri deluje

Web HMI odjemalec je zgrajen na osnovi tehnologije HTML5, kar pomeni, da lahko deluje na 
vseh sodobnih brskalnikih, ne glede na vrsto naprave in operacijski sistem, koncept upo-
rabniškega vmesnika pa je zasnovan tako, da je primeren za različne velikosti in ločljivosti 
zaslonov (responsive design).
Uporabniki dostopajo do procesa na enak način kot do dostopajo do spletnih strani, brez 
potrebe po namestitvi dodatne programske opreme, prav tako pa so zahteve strojne opre-
me zelo nizke.
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05. Fleksibilnost pri izdelavi grafičnih elementov

Pri izdelavi slik za WebHMI aplikacijo se lahko, kot pri običajnih iFIX odjemalcih, uporablja 
orodje Workspace, ki je intuitivno in enostavno za uporabo. Razvijalcem je na voljo web HMI 
orodjarna, ki poleg drugih orodij vsebuje predloge za barvne palete in opremo, s katerimi si 
lahko razvijalci poenostavijo in pohitrijo izdelavo slik. Slike, ki so izdelane s pomočjo WebH-
MI orodjarne, se lahko uporabijo za običajnega iFIX odjemalca ali pa se izvozijo v obliko, ki 
je primerna za web odjemalca. Poleg grafičnih elementov, ki so razviti z orodjem Workspace, 
je mogoče dodajati tudi vsebino, ki je razvita z zunanjimi HTML5 urejevalniki, ki podpirajo 
SVG format.
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Lastnosti
π  Pravi HTML5 odjemalec
π   Dostop preko LAN, WAN, internetnih ali 

VPN povezav
π   Strukturiran model opreme, vezan na 

SCADA podatkovno bazo
π   Standardni objekti za prikaz grafov, 

alarmov in drugih vsebin
π   Knjižnica HTML5 predlog za hitro izgradnjo 

učinkovitega HMI prikaza iz okolja 

Workspace
π   API za vključevanje eksterne HTML5 

vsebine
π  Centralizirano upravljanje
π   Uporaba SSL in digitalnih certifikatov  

za varno povezovanje

Koristi
π  Enostaven dostop z različnih naprav
π   Prikaz informacij v kontekstu prikazane 

opreme
π  Hitra in enostavna izdelava aplikacije
π  Enostavno vzdrževanje in implementacija
π  Varno povezovanje

GE iFIX 5.8 R2 vsebuje tudi integriran modul za obveščanje o alarmih (WIN-911)

Kritične alarme je iz iFIX SCADA sistema mogoče pošiljati na vnaprej določene naslove v 
obliki SMS sporočil ali elektronske pošte, pregledovati pa jih je mogoče tudi preko namenske 
mobilne (iOS ali Android) aplikacije. Alarmi se lahko delijo na skupine in pošiljajo ustreznim 
uporabnikom, poleg tega pa je mogoče nastaviti ponovno pošiljanje ali eskalacijo alarmov 
in pošiljanje drugim uporabnikom, če je alarm prisoten dlje časa ali ni potrjen. Potrjevanje 
alarmov je možno preko SMS sporočil ali mobilne aplikacije.
Win-911 licenca za dva SMS, email in mobile uporabnika bo brezplačno na voljo v vsakem no-
vem iFIX v5.8 R2 SCADA paketu. Za večje število uporabnikov je možno licenco razširiti, prav 
tako pa je Win-911 na voljo kot samostojna licenca za druge iFIX pakete (starejših verzij).

 

Za dodatne informacije 

nas kontaktirajte  

na telefon 

01/514 08 37  
ali po elektronski pošti: 

aljaz.stare@metronik.si
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