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STRESZCZENIE 

 

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie projektu inżynierskiego możliwości 

integracji istniejącego już systemu przeciwpożarowego z tworzonym oprogramowaniem 

typu SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)  oraz wyposażenie go 

w dodatkowe funkcjonalności (np. pomiar temperatury, podgląd z kamery monitoringu, 

statystyki wystąpień alarmów, powiadamianie email). Wyjaśniono podstawy teoretyczne 

systemów nadzorujących, ich budowę, sposoby komunikacji i możliwe elementy 

wykonawcze.  Skupiono się na wyborze dostępnych technologii i możliwości ich integracji 

tak by stworzone oprogramowanie było jak najbardziej intuicyjne we wdrożeniu 

i użytkowaniu.  Opisano stworzenie oprogramowania przy pomocy wybranych technologii 

(m.in. Eclipse RCP, Graphical Editor Framework, iBatis i jamod). 

 

Słowa kluczowe:  System przeciwpożarowy, bezpieczeństwo, Monitoring, SCADA, HMI, 

Eclipse RCP,  GEF, Graphical Editing Framework, 

 

 

ABSTRACT 

Security systems integration using Eclipse Rich Client Platform. 

 

The main purpose of this thesis is to present how to integrate existing fire alarm 

systems scattered over a large area with created SCADA (Supervisory Control and Data 

Acquisition) software and equipping it with more features like additional temperature 

sensors, IP cameras, email alerts, statistics and reports. Theoretical basics of control 

systems, their construction, ways of communication and possible actuators were described.  

Next, existing software for control systems and its construction were described   In the next 

chapter we can found how the system was implemented in Eclipse Rich Client Platform 

and Graphical Editing framework.  Finally, in the last chapter, we can find simple tutorial 

how to use developed software.  

 

Keywords: Fire Alarm Systems, Fire Security,  SCADA, HMI, Supervisory Control and 

Data Acquisition, Eclipse RCP, GEF, Graphic Editing Framework,   
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1. Cel i zakres pracy dyplomowej 

 

Celem pracy jest zaprezentowanie projektu integracji istniejącego systemu 

przeciwpożarowego z tworzonym, specjalizowanym systemem typu SCADA oraz 

wyposażenie go w dodatkowe funkcjonalności (np. pomiar temperatury, podgląd z kamery 

monitoringu, statystyki wystąpień alarmów, powiadamianie email). Tworzona aplikacja, 

zgodnie z trendami tworzenia współczesnych systemów tego typu przechowywała będzie 

swoją konfigurację w bazie danych, a także dawała użytkownikowi intuicyjny, 

nowoczesny i rozszerzalny interfejs GUI. Ma to pozwolić na szybkie wdrożenie 

tworzonego rozwiązania specjalizowanego. Aplikacja tworzona w języku Java będzie 

możliwa do uruchomienia w systemie Windows oraz  Linux.  

Motywacją do podjęcia takiego projektu były przemyślenia na temat zagadnień 

związanych z istniejącymi już aplikacjami monitoringu i sposobem ich zaprojektowania 

oraz implementacji. 

W rozdziale drugim opisane zostały podstawy systemów przeciwpożarowych 

z naciskiem na możliwość integracji z innymi urządzeniami np. sterownikami 

programowalnymi. Sterowniki programowalne mogą być elementem pośredniczącym 

między różnymi urządzeniami a programem komputerowym. Ich budowa i zasada 

działania została także opisana w tym rozdziale. Kolejny podrozdział opisuje zasadę 

działania, budowę i zastosowanie systemów typu SCADA.  

W rozdziale trzecim opisałem narzędzia i technologie oraz ich dobre strony 

przemawiąjące za ich wyborem do realizacji zadania. Do stworzenia aplikacji wybrałem 

Eclipse Rich Client Platform.   Dostęp do bazy danych został zrealizowany za pomocą 

narzędzia mapującego relacyjno-obiektowego iBatis, co pozwala korzystać z wielu 

popularnych baz danych. Zawarte w rozdziale diagramy pozwolą lepiej zapoznać się 

z założeniami i budową projektu.  

Rozdział czwarty prezentuje stworzoną aplikację. Krok po kroku przedstawiona 

została konfiguracja systemu, wprowadzenie danych i sposób jej użycia.  
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2. Systemy bezpieczeństwa 

2.1 Systemy sygnalizacji pożarowej 

Jednym z celów, które należy uwzględnić projektując budynek jest bezpieczeństwo 

przeciwpożarowe. To zagadnienie bardzo złożone i uwzględniające wiele czynników 

budowlanych i instalacyjnych. Instalacje przeciwpożarowe odgrywają istotną rolę 

w budynkach i znacznie podwyższają bezpieczeństwo osób w nich przebywających. 

Urządzenia przeciwpożarowe to „urządzenia najczęściej stałe lub półstałe, 

uruchamiane ręcznie lub samoczynnie, służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub 

ograniczenia jego skutków”[1]. Do takich urządzeń zaliczamy: np. system sygnalizacji 

pożarowej, sygnalizatory dźwiękowe, oświetlenie ewakuacyjne, hydranty, klapy 

oddymiające. 

System sygnalizacji pożarowej (SSP) zwany także systemem alarmu pożarowego 

(SAP) ma na celu możliwie jak najwcześniejsze wykrycie, lokalizację i zaalarmowanie 

o wystąpieniu pożaru w celu jak najszybszego ewakuowania ludzi, wezwania straży 

pożarnej i rozpoczęcia automatycznego gaszenia.  Dobrze skonstruowana instalacja 

powinna wykryć pożar już w początkowej fazie gdy widoczne są pierwsze oznaki, takie 

jak: dym,  zwiększona temperatura czy podwyższony poziom tlenku węgla ponieważ 

potem urządzenia mogą ulec zniszczeniu (stopienie, spalenie).  

Poniższy diagram prezentuje zasadę działania systemu sygnalizacji pożarowej. 

Pojawienie się oznak pożaru uruchamia czujkę. Powiadomić o zagrożeniu można także 

ręcznie – naciskając specjalny przycisk – ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP). Zazwyczaj 

jest to przycisk w czerwonej obudowie zasłonięty szybką. Informacja o zagrożeniu dociera 

do centrali, która podejmuje szereg działań. W zależności od tego jak została 

zaprogramowania, uruchomi ostrzeganie akustyczne i optyczne. Może też automatycznie 

wezwać straż pożarną, uruchomić zainstalowany system automatycznego gaszenia 

(generatory piany,  gaszenie gazowe). Jeśli ingeruje w automatykę budynku, powinna 

przełączyć windy w tryb jazdy pożarowej, by te zjechały na piętro ewakuacyjne 

(zazwyczaj parter) i otworzyły drzwi pozostając w tym stanie do zaniku alarmu.  
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Rys. 1.  Zasada działania systemu sygnalizacji pożarowej [1]. 

Zasadniczym zagadnieniem systemu przeciwpożarowego jest dokładna lokalizacja 

miejsca wystąpienia zagrożenia. We współczesnych systemach odbywa się to poprzez 

adresowanie. Pojęcie adresowanie w systemach sygnalizacji pożarowej polega na  

przypisaniu każdemu z elementów lub grupie - adresu, w celu możliwie 

najdokładniejszego określenia źródła (numeru, rodzaju elementu) w linii dozorowej. 

Rozróżnia się więc adresowanie grupowe i  indywidulane. 

W grupowym adresowaniu otrzymujemy informację bardziej ogólną. Centrala 

alarmowa wskazuje numer linii dozorowej, która zgłosiła incydent. Jest on jednocześnie 

numerem strefy, w której wystąpił. Może to być np. piętro, grupa pomieszczeń, korytarz. 

W celu dokładnej identyfikacji elementu zgłaszającego zdarzenie niezbędne jest udanie się 

na miejsce. 
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Adresowanie indywidualne może dotyczyć pojedynczej czujki, grup czujek oraz 

elementów zasilanych z linii dozorowej (np. wspomniany wcześniej ROP). Każdy element 

ma przypisany swój indywidualny adres co gwarantuje dokładną informację, który element 

zadziałał. Poniżej znajduje się diagram reprezentujący typową strukturę mapowania adresu 

czujki na fizycznie istniejące obiekty, pozwalającą na szybkie określenie miejsca 

incydentu. 

 

Rys. 2. Struktura logiczna adresowania systemu [1]. 

Pomiędzy elementami systemu sygnalizacji istnieje wzajemna wymiana informacji. Można 

wyróżnić 3 typy komunikacji: 

Prądowy – czujka sygnalizuje wykrycie pożaru poprzez gwałtowne zwiększenie 

poboru prądu. Ten sposób komunikacji wykorzystywany jest w linii dozorowej 

dwuprzewodowej promieniowej (otwartej) przedstawionej na poniższym diagramie. Czujki 

połączone są równolegle i zasilane jednostronnie. W przypadku zwarcia jednej z nich 

gwałtownie rośnie pobór prądu.  Rezystor Rk umieszczony na końcu wymusza prąd 

dozorowania. Technicznie możliwe jest podłączenie do 32 czujek w takiej linii.  
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Rys. 3. Schemat linii dozorowej otwartej, Rk – rezystor końcowy, Id – prąd dozorowania, 

Idc = prąd dozorowania czujki [1]. 

Impulsowy – centrala, co określony czas odpytuje czujki w linii dozorowej, w 

odpowiedzi czujka której adres jest zgodny z żądaniem centrali, wysyła szereg impulsów 

informujących o jej stanie, ich długość i opóźnienie może informować też o chwilowej 

wartości parametrów pożarowych.   

 

Rys. 4. Przykład protokołu transmisji cyfrowej [1]. 

Cyfrowy – transmisja cyfrowa polega na okresowym przesyłaniu do centrali 

zakodowanych danych z czujki. Współcześnie stosowane rozwiązania wykorzystujące ten 

typ komunikacji pozwalają na identyfikację czujki lub innego elementu systemu i pobranie 

z niego aktualnej wartości parametrów zagrożenia (zadymienie, temperatura, zabrudzenie 

lub uszkodzenie czujki).   

Ewentualna integracja linii dozorowej z czujkami komunikującymi się prądowo 

z PLC możliwa jest poprzez analogowe wejście w sterowniku PLC – należy jednak zbadać 

poziomy napięć występujące w czasie normalnej pracy i po zadziałaniu czujki by 

odpowiednio ustawić parametry graniczne. Integracja wejść sterownika PLC z liniami 

dozorowymi, w których występuje komunikacja impulsowa lub cyfrowa jest znacznie 

trudniejsza. W tym celu można wykorzystać wyjścia przekaźnikowe centrali alarmowej, 
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które służą np. do uruchomienia syreny lub sygnalizatorów optycznych. Istnieją centrale 

wyposażone w wyjścia przekaźnikowe po jednym, na każdą pętlę dozorową – podobne do 

tych w instalacjach wykrywających ulatniający się gaz, przedstawionych na rysunku 19. 

Kolejnym podejściem jest zastosowanie kart rozszerzeń – jeśli centrala systemu 

pożarowego ma budowę modułową, producent zapewne oferuje karty wyjść które mogą 

być dowolnie zaprogramowane.  

Wspomniane wyżej linie dozorowe cyfrowe umożliwiają oprócz czujek 

podłączenie także elementów wykonawczych zasilanych z samej linii. Linia dozorowa ma 

określony pewien maksymalny limit urządzeń, które można podłączyć. Jeśli nie jest w 

pełni wykorzystana nic nie stoi na przeszkodzie aby dodać adresowalne urządzenie 

wykonawcze, które wysteruje odpowiednie wejście sterownika PLC. 

 

Rys. 5.  Adresowalne urządzenie wykonawcze [1]. 

Zawansowane centrale alarmu pożarowego, niektórych producentów posiadają 

zaimplementowany protokół komunikacyjny BACnet (ang. Building Automation and 

Control Networks) [18].  Został opracowany przez organizację ASHRAE, aby dostarczyć 

jednolity protokół komunikacyjny dla systemów budynków: sterowanie i monitoring 

klimatyzacji i wentylacji, oświetlenia, kontrola dostępu, system sygnalizacji pożaru. 

W warstwie, fizycznej i łącza danych BACnet wykorzystuje następujące media 

transmisyjne: Ethernet, ARCNET,   RS485, RS232 i LONtalk.  W celu umożliwienia 

wymiany danych pomiędzy urządzeniami pochodzącymi od różnych producentów 

możliwa jest komunikacja poprzez zdefiniowanie zbioru abstrakcyjnych struktur danych – 

tzw. obiektów, które określają sposób identyfikacji, dostępu do informacji bez wymagania 

wiedzy o budowie urządzenia. Urządzenie bądź oprogramowanie przedstawia swoje 

zasoby w postaci zbioru obiektów oraz usług, których własności reprezentują różne 

aspekty rozwiązań sprzętowych, programowych oraz działania urządzenia. Wykorzystanie 

tego protokołu daje duże możliwości, jednak mapowanie pomiędzy standardowymi 

obiektami BACnet a odpowiadającymi im rzeczywistymi danymi i procesami jest 

pozostawiona producentowi urządzenia. Wydłuża czas integracji, ponieważ wymaga 
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analizy jak została zbudowana dana centrala i jakie struktury udostępnia. Niemniej jednak 

istnieją biblioteki komunikacyjne dla języka Java pozwalające nawiązać łączność za 

pomocą tego protokołu.  

 

2.2 Systemy kontroli procesu SCADA 

HMI (Human Machine Interface) to aplikacja, która w formie graficznej prezentuje 

operatorowi aktualne informacje o przebiegu monitorowanego procesu, przyjmuje 

i przekazuje jego polecenia do urządzeń sterujących procesem. Monitorowanie procesu 

może być realizowane przez HMI jako jego zaawansowana funkcja – wówczas aplikacja 

jest określana jako HMI/SCADA (Human Machine Interface/Supervisory Control and 

Data Acquisition). Głównymi zadaniami aplikacji tego typu jest gromadzenie aktualnych 

danych (pomiarów), ich wizualizacja, sterowanie procesem, alarmowanie oraz 

archiwizacja danych.[2] 

Pomiar i sterowanie 

System rejestruje dane  najczęściej za pośrednictwem sterowników PLC i modułów 

RTU (Remote Terminal Unit), które zazwyczaj połączone są bezpośrednio z urządzeniami 

wykonawczymi (zawory, pompy, itp.) i pomiarowymi (czujniki temperatury, poziomu 

itp.).  Różnica między urządzeniem RTU a PLC polega na tym, że to pierwsze rejestruje 

tylko wybrane  parametry i przekazuje te informacje do systemu, podczas gdy sterowniki 

PLC mają za zadanie kierować pracą urządzeń odpowiedzialnych za utrzymanie żądanych 

parametrów. Zadania te realizują poprzez uruchamianie stosownych funkcji 

zaprogramowanych w urządzeniu w odpowiedzi na wartości mierzonych parametrów. Za 

pomocą modułów RTU można tylko monitorować temperaturę w pomieszczeniu, 

natomiast stosując sterowniki PLC możemy zrealizować automatyczną klimatyzację.  

Wizualizacja 

Wizualizacja rozumiana jest jako graficzna prezentacja wartości pobranych z 

urządzeń. Operator śledzący proces może podjąć stosowne działania w zależności od 

aktualnie zmierzonych wartości. Ponieważ kontrolowane zjawiska zmieniają się w czasie 

dla tego naturalnym wydaje się być podejście, w którym wartości prezentowane są za 

pomocą animowanych obiektów, wykresów rysowanych w czasie i ostrzeżeń 

przykuwających uwagę. Interfejs użytkownika składający się z animowanego schematu, 
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prezentującego kontrolowany proces lub część i pozwalający na interakcje w czasie 

rzeczywistym nosi nazwę obrazu synoptycznego. 

Obrazy synoptyczne zorganizowane są w sposób hierarchiczny, dzięki czemu 

istnieje możliwość uzyskania w szybki i przejrzysty sposób informacji o interesujących 

użytkownika parametrach procesu technologicznego. Na obraz synoptyczny składają się 

dwa komponenty: część statyczna i część dynamiczna. Część statyczna przedstawiająca 

obraz obiektu lub procesu technologicznego. Część dynamiczna przedstawiająca dane 

pomiarowe, kontrolne oraz animacje w zależności od tych danych. 

Alarmowanie 

Jedną z najistotniejszych funkcji większości programów HMI/SCADA jest 

alarmowanie. Alarmy aktywowane są, kiedy zostaną przekroczone cyfrowe parametry 

określone jako „alarmowe” (ang. deadband). System musi wtedy przykuć uwagę operatora  

na odpowiednią część kontrolowanego procesu.  Sposób wyświetlania alarmów może być 

uzależniony od typu alarmu. Oprócz wyświetlenia odpowiedniej informacji na ekranie 

monitora operatora, często wysyłane są e-maile i wiadomości tekstowe (SMS) ostrzegające 

niezależnie dyżurujących pracowników i ich kierowników. 

Zbieranie danych 

 Istotną funkcją większości programów HMI/SCADA jest rejestrowanie zebranych 

danych. Dane mogą być gromadzone, archiwizowane i porządkowane w formie różnych 

raportów.  Dość często przewidują też możliwość tworzenia zapasowych zbiorów danych. 

Zebrane dane, mogą  być potem wykorzystane przez innych np. dział firmy zajmujący się 

zamawianiem materiałów do produkcji. 

2.3 Programowalne sterowniki logiczne 

 

Rys. 6. Budowa systemu kontroli procesu [2]. 
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Sterowniki PLC 

Postęp w rozwoju   procesorów i możliwościach programowania RTU pozwolił na 

bardziej wyrafinowany monitoring i kontrolę. Aplikacje, które wcześniej były 

zaprogramowane w stacjach,  przeniesione zostały do pamięci sterowników. Zastosowanie 

PLC ograniczyło okablowanie, zmniejszyło liczbę bardziej zawodnych, w stosunku do 

układów elektronicznych, elementów elektrotechnicznych, zmniejszyło wymiary układów 

sterowania (tradycyjne szafy sterownicze wraz z ich wyposażeniem elektrycznym są 

zastąpione sterownikiem) i ilość zużywanej energii elektrycznej. PLC stały się szybko 

standardem w  systemach kontroli [4]. 

 

Rys. 7. Generyczna budowa sterownika RTU/PLC [2]. 

 

Zastosowanie modułów zewnętrznych rozszerza obszary zastosowania 

sterowników swobodnie programowalnych zwiększając tym samym ich funkcjonalność 

i umożliwiając sterowanie dużymi procesami technologicznymi. Konfiguracja czujników 

i siłowników  determinuje potrzebną ilość i typ wejść i wyjść w sterowniku PLC/TRU. 

Zależnie od modelu i producenta, moduły mogą być zaprojektowane wyłącznie jako 

wejścia lub wyjścia, a także w innej dowolnej kombinacji. Moduły najczęściej zasilane są 

z wewnętrznego zasilacza sterownika lub też z zasilacza zewnętrznego. 

  



14 
 

Moduły wyjść i wejść analogowych 

Źródłem sygnałów analogowych, prądowych i napięciowych są przetworniki 

pomiarowe stosowane w układach pomiarowych oraz w układach regulacji procesów 

ciągłych np. czujniki pomiarowe  termorezystancyjne (tzw. termopary). 

Moduł wyjść analogowych pobiera wartość z procesora i konwertuje ją do wartości 

analogowej którą następnie wysyła do siłownika. Moduł analogowy ma zazwyczaj 4, 8, 16 

lub 32 wyjścia i oferuje 8 lub 12 bitową rozdzielczość a jego sygnał wyjściowy lub 

prądowy jest w zakresach: +/-10VDC, (0/1-5)V/(0-1)V(0-10)VDC lub +/-20mA, (0/4-

20)mA. Moduły sterują pracą urządzeń o analogowym charakterze pracy, np. mogą 

sterować pracą siłowników w układach regulacji lub sterowników mocy w układach 

regulacji temperatury. 

 

Moduły wyjść i wejść cyfrowych 

Moduły wejść cyfrowych zwykle są używane do wskazywania statusu i sygnałów 

alarmowych. Moduły budowane są jako 4, 6, 8, 12, 16, 32 punktowe z separacją lub bez 

separacji o wyjściu przekaźnikowym lub tranzystorowym. 

Moduły te umożliwiają sterowanie pracą urządzeń o charakterze dwustanowym np.: 

elektrozawory, silniki, przekaźniki, styczniki, lampki, syreny. Stan, każdego z  wyjść 

i wejść modułu sygnalizowane są przez diody statusowe LED znajdujące się na module. 

 

Stacja główna 

Stacja główna pełni dwie ważne funkcje:   

 Okresowo pobiera dane z RTU/PLC (i innych stacji lub podstacji) 

 Kontroluje zdalnie urządzenia poprzez operatora stacji 

Stacja główna składa się z jednego lub kilku komputerów osobistych (PC), które 

pomimo wielu funkcji, które mogą spełniać są tak skonfigurowane by pełnić obowiązki 

stacji głównej.  Te obowiązki to obsługa alarmów, rejestracja i archiwizacja.  Obowiązki te 

mogą być podzielone pomiędzy kilka komputerów zarówno posiadających połączenie 

z Internetem jak i odciętych od sieci zewnętrznych. 
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Interfejsy komunikacyjne 

Nowoczesne sterowniki PLC (Programmable Logic Controllers),  jak i moduły 

RTU oferują szereg sposobów komunikacji poprzez wbudowane w urządzenie sterowniki 

lub poprzez dodatkowo dołączane moduły. Do najpopularniejszych należą: Ethernet, Rs-

232/RS-442/RS-485,USB, 802.11a/b/g, połączenie dodzwaniane  (ang. Dial-up access) 

a także komunikacja na częstotliwościach radiowych (VHF, UHF, etc)  

2.3 Rozwiązanie SCADA ogólne vs system specjalizowany 

Stając przed wyborem oprogramowania, które mogłoby nadzorować opisywany 

problem, możemy kupić  oprogramowanie ogólne HMI/SCADA lub produkt 

wyspecjalizowany będący rozwiązaniem jednej firmy lub autorskim dziełem programisty. 

Jest to kwestia, która wymaga rozważnego rozpatrzenia. 

Wybór ogólnego oprogramowania jednego z renomowanych producentów jest 

opcją początkowo droższą. Dość często koszt licencji zależy od liczby zmiennych 

procesowych, których w tym przypadku jest dużo, dodatkowo ich liczba będzie często 

zmieniana w czasie. Wybierając oprogramowanie uznanych producentów można natomiast 

liczyć na szybką implementację i serwis w przyszłości. Autoryzowani dystrybutorzy 

poszczególnych marek oprogramowania na terenie Polski szkolą rocznie do kilkuset 

specjalistów w zakresie obsługi sprzedawanych aplikacji. 

 Decydując się na oprogramowanie specjalistyczne, odniesiemy szybko korzyści 

z zawartych w nich rozwiązań niedostępnych w oprogramowaniu ogólnym.  

W rozwiązaniach  specjalizowanych  kładzie się nacisk na prostotę i jak najkrótszy czas 

wdrożenia, dzięki czemu zyskują one coraz większa popularność. Przykładem takiego 

oprogramowania może być OpenEye GAZTEL firmy WASCO, przeznaczony dla 

operatorów sieci gazowniczych posiadających rozległą sieć gazowniczą z dużą ilością 

urządzeń pomiarowych gromadzących dane, służące do rozliczenia świadczonych usług 

z tytułu przesyłu paliwa gazowego. Na rysunku 8 znajduje się zrzut ekranu prezentujący 

główne okno konfiguracyjne. W programie tym nie potrzebne są zaawansowane funkcje 

matematyczne, natomiast bardziej przydatne są funkcje wizualizacyjne, na przykład: na 

mapie, ponieważ transport nierozerwalnie łączy się ze zmianą położenia. Początkowy 

koszt wdrożenia takiego systemu może być niższy od produktu ogólnego stosowania, lecz 

nie sposób przewidzieć dalszego rozwoju współpracy np. w przypadku pojawienia się 

problemów.  
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Rys. 8. Okno konfiguracyjne programu OpenEye. 

Wybierając system autorski, stworzony na potrzeby danego przypadku,  zwiększa 

się czas związany z implementacją, testowaniem i wdrożeniem.  Stosując system autorski, 

nieznany osobom trzecim rośnie bezpieczeństwo. Mówiąc o bezpieczeństwie 

renomowanych systemów SCADA, można przytoczyć historię Stuxnet, pierwszego wirusa 

atakującego sterowniki PLC. Stuxnet, po raz pierwszy wykryto w czerwcu 2010r. Autorzy 

zdawali sobie sprawę, że sterowniki PLC zazwyczaj znajdują się w sieciach bez dostępu do 

Internetu. Wirus, rozpowszechniał się więc poprzez zainfekowane podręczne pamięci 

USB. Po zainstalowaniu się w systemie Windows wyszukiwał pliki z projektami 

stworzonymi w WinCC firmy Siemens – jednej z najpopularniejszych aplikacji do kontroli 

procesów przemysłowych. W plikach tych znajdowały się adresy IP sterowników PLC, 

do których wirus łączył się i zmieniał parametry tak by, uszkodzić sprzęt którymi 

sterowały.   

  

2.4 Dostępne rozwiązania ogólne 

Jednym z najpopularniejszych systemów ogólnego stosowania wykorzystywanym 

przez wiodących producentów w Polsce i na świecie jest oprogramowanie  Proficy 

HMI/SCADA – iFix. Stworzone przez firmę GE Fanuc.  Działa m. in. w tak 
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odpowiedzialnych systemach jak elektrownia jądrowa OCONEE w USA czy w Zakładach 

Azotowych Puławy S.A.[3]. 

Jak każdy system tego typu pozwala na wizualizację procesów przemysłowych 

przy pomocy animowanej grafiki, prezentację bieżących danych i ich archiwizowanie, 

raportowanie, wyświetlanie komunikatów alarmowych, realizację obliczeń. Oferuje także 

pracę sieciową z innymi komputerami, wymianę danych korzystając ze standardów takich 

jak: COM, DCOM, OPC i OLE DB.  

Na tle innych dostępnych programów wyróżnia go także zaawansowany system 

ochrony dostępu umożliwiający przypisanie różnych uprawnień w zależności od 

użytkownika oraz obsługa podpisu elektronicznego (np. zmiana parametru lub ręczne 

sterowane może wymusić weryfikację użytkownika). 

Minusem natomiast jest fakt, że oprogramowanie działa wyłączenie pod systemem 

Windows. Do mankamentów możemy zaliczyć także brak intuicyjności oprogramowania – 

oferowane są szkolenia z zakresu projektowania i używania tego programu. 

Niemniej jednak warto przyjrzeć się budowie wyżej wspomnianego programu.  

Wysoką jakość oprogramowania iFix zapewnia podzielenie zadań pomiędzy integralne 

elementy. Za pośrednictwem sterowników PLC dane trafiają do systemu komputerowego 

i tam są archiwizowane oraz przetwarzane na formę bardziej przyjazną dla użytkownika 

tzw. tablicę synoptyczną (ang. Synoptic) zwaną też obszarem roboczym.  

 

 

 
Rys. 9. budowa oprogramowania iFix [3]. 
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Wyróżnić można: 

 

 Sterownik Wejścia-Wyjścia – ma za zadanie komunikować się ze sprzętem co 

określony czas (ang. pool time). Sterownik pobiera dane ze sterownika w postaci 

paczek tzw. rekordów.  

 Tablica obrazu sterownika (and. Drive Image Table, DIT) – to dane przesłane ze 

sterownika do komputera. 

 Program Skanująco, Alarmująco Kontrolujący (ang. Scan, Alarm and Control, 

SAC) – Skanowanie opiera się na kopiowaniu co określony czas wartości tablicy 

DIT do procesowej bazy danych. Moduł alarmujący realizuje funkcję uruchamiania 

różnych procedur związanych z  typami danych w procesowej bazie danych np. 

może uruchomić alarm, gdy jakaś wartość przekroczy zdefiniowany próg. Kontrola 

polega na przenoszeniu wartości z bazy procesowej do tablicy DIT skąd zostaną 

wysłane do sterownika. 

 Procesowa Baza Danych (ang. Process Data Base) – to pobrane ze sterownika 

i przetworzone dane,  a więc reprezentujące aktualny stan procesu 

 Obszar roboczy (ang. Workspace) – prezentuje wartości procesowej bazy danych 

systemu iFix przy pomocy ekranów synoptycznych.  Rysunek 10 przedstawia 

kreator obszarów roboczych. 

 

 
Rys. 10. Edytor tablic synoptycznych programu iFix [5]. 
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2.5 Istniejące systemy i ich zastosowanie w systemach 

przeciwpożarowych 

Jednym z przykładowych systemów wykorzystujących oprogramowanie 

HMI/SCADA w kontroli bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie rozległego 

obiektu jest CERN Safety Alarm Monitoring (CSAM) [6].  Integruje on ponad 1500 

alarmów poprzez sterowniki PLC oraz ponad 6500 za pomocą protokołów 

komunikacyjnych bezpośrednio z detektorów. System ten korzysta z oprogramowania 

PCVue w wersji 7.0 francuskiej firmy ARC Informatique. Aplikacja uruchomiona na 

głównej stacji wyświetla informacje na dwóch monitorach – jeden zawiera informacje 

tekstowe o zaistniałych alarmach, drugi wizualizuje miejsce zdarzenia na mapie.  

 

 

Rys. 11. Zrzut ekranu stacji głównej CSAM [6]. 

 

Codziennie w CERNie zmienianych jest średnio około 10 czujek dymu lub 

detektorów przecieku gazu. Wiąże się to z wykonywaniem aktualizacji raz w tygodniu.  

Nowe dane wprowadzane są do bazy danych za pomocą specjalnego interfejsu, który dane 

mi było tworzyć. Następnie, gdy już wszystkie nowe detektory są wprowadzone, opisane 

i zaznaczone na mapie uruchamiany jest zestaw procedur SQL które wygenerują 

odpowiednie pliki z projektem dla systemu SCADA PCVue. Wygenerowanie plików 

tekstowych jest dość czasochłonne. Końcowym etapem aktualizacji jest rozesłanie nowo  

wygenerowanych projektów do komputerów, na których aktualnie uruchomione jest 
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oprogramowanie monitorujące i ich restart. Jak nie trudno zauważyć aktualne czujniki nie 

pojawiają się na bieżąco w systemie.  

 

 

Rys. 12. System CSAM w czasie pracy [6]. 

2.6 Sposoby komunikacji 

Modbus jest  jednym z najpopularniejszych protokołów komunikacyjnych między 

oprogramowaniem HMI/SCADA a sprzętem.  Po raz pierwszy opublikowany przez firmę 

Modikon w roku 1979 do komunikacji ze sterownikami ich produkcji,  jednak ze względu 

na liczne zalety stał się standardem akceptowanym przez producentów do dziś.  Główna 

przyczyna jego popularności  to otwartość, łatwość wdrożenia i utrzymania oraz brak zbyt 

wielu ograniczeń dla producentów. Protokół ten określa zasady wymiany między dwoma 

lub wieloma urządzeniami. Jest standardem typu master – slave. Oznacza to, że w systemie 

o strukturze magistrali istnieje  urządzenie nadrzędne (ang. Master) zwane również 

klientem oraz grupa podrzędnych (ang. slave) zwanych także serwerami.  

 

 

Rys. 13. Przykład instalacji wykorzystującej Modbus [7]. 
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Modbus TCP/IP (zwany też Modbus TCP) jest to protokół Modbus z interfejsem 

TCP, który działa w sieci Ethernetowej.  W praktyce, osadza on standardową ramkę 

danych Modbus w ramkę TCP bez sumy kontrolnej,  co zostało przedstawione na 

poniższym diagramie.  Jedna z oczywistych przyczyn stosowania tej wersji to ominięcie 

ograniczeń, jakie narzuca transmisja w standardzie RS-485 – maksymalna długość 

przewodu: 1200 metrów. 

 

Rys. 14.  Budowa pakietu danych Modbus TCP [7]. 

 

Jak wspomniano wyżej TCP/IP jest tylko protokołem transportowym i nie definiuje 

znaczenia danych oraz jak mają być interpretowane. Ramka danych ADU (ang. Aplication 

Data Unit) w oryginalnej formie składa się z czterech elementów. 

 Adresu urządzenia podrzędnego 

 Kodu funkcji do wykonania 

 Danych 

 Sumy kontrolnej CRC pozwalającej sprawdzić poprawność danych 

Adres

Kod funkcji

8 bitowe

Dane

CRC

Żądanie Adres

Kod funkcji

8 bitowe

Dane

CRC

Odpowiedź

Komunikat żądania 

urządzenia nadrzędnego 

(master)

Komunikat urządzenia 

podrzędnego (slave)

 

Rys.15.  Wymiana komunikatów w protokole Modbus [7]. 

 



22 
 

Ośmiobitowe pole adresowe zawiera adres identyfikujący urządzenie podrzędne 

(od 1 do 147). Urządzenie podrzędne odpowiadając na otrzymany komunikat umieszcza 

w tym polu także swój własny adres, aby urządzenie nadrzędne potrafiło zidentyfikować 

od kogo pochodzi odpowiedź.  

Pole funkcji jest także ośmiobitowe. Określa ono działanie, jakie podjąć ma 

urządzenie podrzędne. Jeżeli odpowiedź jest prawidłowa wtedy pole adresu i kodu funkcji 

jest odbiciem pól z komunikatu żądania. Jeśli jednak wystąpił błąd (np. urządzenie nie 

mogło dokonać operacji), urządzenie podrzędne zmienia kod funkcji.   

 

Kod funkcji Nazwa funkcji Opis 

01 READ COILS Odczyt stanów wyjść binarnych (np. z PLC) 

02 READ DISCRETE INPUTS Odczyt stanów wejść binarnych (np. z PLC) 

03 READ Odczyt rejestrów  

04 READ INPUT REGISTER Odczyt rejestrów wejściowych 

05 WRITE SINGLE COIL Zapis jednego wyjścia binarnego  

15 WRITE SINGLE COILWRITE 

MULTIPLE COILS 

Zapis wielu wyjść binarnych (np. kilku wyjść 

cyfrowych w PLC) 

 

Tab. 1 Przykładowe funkcje MODBUS. 

 

Pole CRC to  16 bitowy rejestr zawierający dane  kontrolne. Urządzenie odbiorcze 

oblicza sumę CRC samodzielnie na podstawie odebranych danych (adres, kod funkcji, 

dane) a następnie porównuje z otrzymanym i na tej podstawie dokonuje oceny 

poprawności danych. 

Urządzenia podrzędne posiadające zaimplementowany protokół Modbus posiadają 

mapy rejestrów (ang. Register map), na których dokonywane są operacje – urządzenia 

widziane są więc jako zbiory rejestrów. 

Popularny, przemysłowy standard komunikacji OPC (ang. OLE for Process 

Control) został opracowany przez organizację OPC Foundation. Opartym na opracowanej 

przez Microsoft technologii OLE COM (ang. Component Object Model) i  DCOM (ang. 

Distributed Component Object Model) Standard OPC definiuje sposoby komunikacji 

między urządzeniami przemysłowymi, przez co pozwala uniezależnić oprogramowanie 

monitorujące i sterujące, archiwizujące, wizualizacyjne itd. od producentów sprzętu. 

Stosowane są jednolite metody dostępu do danych i opisu danych dla procesu 

technologicznego niezależne od źródła danych. 
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Brak standardu, jakim jest OPC wymuszał stosowanie sterowników dedykowanych. 

Firmy tworzące oprogramowanie wykorzystywane w systemach automatyki tworzyły 

także własne dedykowane sterowniki by zapewnić komunikację pomiędzy różnymi typami 

urządzeń. Wiązało się to, z większymi nakładami pracy. Poniższy diagram pokazuje,  takie  

klasyczne podejście. 

 

Aplikacja

wyświetlająca

Aplikacja

analityczna

Aplikacja

raportująca

Sterownik

programowy

Sterownik

programowy

Sterownik

programowy

 

Rys. 16.  klasyczne podejście [opracowanie własne]. 

 

Wraz z rozwojem oprogramowania i coraz większym wyborem sprzętu, zauważono 

potrzebę zestandaryzowania komunikacji. Standard OPC zbudowany został w oparciu 

o architekturę klient-serwer. Aplikacja, która wymaga dostępu do określonego urządzenia 

komunikuje się przez wbudowanego w nią klienta OPC z serwerem OPC pośredniczącym 

w wymianie danych między klientem a urządzeniem. To serwer OPC jest odpowiedzialny 

za bezpośrednią komunikację z urządzeniem. 

 

 

SERWER OPCKLIENT OPC

PROTOKÓŁ

URZĄDZENIA
OPC

 
 

Rys. 17. Komunikacja w oparciu o OPC [opracowanie własne]. 
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Aktualne i rozwijane specyfikacje OPC zawierają: 

 OPC Data Access – zawiera specyfikację dostępu do danych z urządzeń 

przemysłowych generowanych w czasie rzeczywistym.  

 OPC Alarms and Events – specyfikacje przeznaczone do powiadomień 

o alarmach i zdarzeniach na życzenie.  

 OPC Batch – Zawiera interfejs do wymiany informacji o możliwościach 

sprzętowych oraz bieżących warunkach operacyjnych 

 OPC Historical Data Access – Standard opisuje w jaki sposób przeglądać 

i analizować zgromadzone dane historyczne w celach takich jak analiza 

wydajności czy przewidywanie błędów. 

 OPC Security – Opisuje zasady bezpieczeństwa dostępu do danych 

oferowanych przez serwery OPC m. in weryfikację klienta pobierającego dane 

oraz poprawność transmisji. 

 OPC Unified Architecture – jest niezależnym od platformy systemowej 

standardem, który pozwala na komunikację pomiędzy różnymi typami 

systemów i urządzeń poprzez wysyłanie wiadomości pomiędzy klientem 

a serwerem. Nowa strategia rozwoju OPC została oparta o język XML 

i protokół SOAP. Strategia ta została przyjęta już kilka lat temu w tym czasie 

upowszechniły się usługi internetowe, które musiały zostać uwzględnione 

w nowej strategii rozwoju. Dzięki zastosowaniu ogólnie przyjętych standardów 

sieciowych serwer OPC i klient OPC mogły działać na różnych platformach. 

 

To podejście,  zapewnia bardzo dużą skalowalność rozwiązań implementowanych 

w oparciu o tę technologię.  Jednak, z uwagi na dużą złożoność zagadnienia wymiana 

danych w projektowanej aplikacji  z bazami danych OPC została pominięta.  

 2.7 Dodatkowy sprzęt i sposoby jego integracji 

Kamery 

Elementem zwiększającym bezpieczeństwo jest monitoring. Jeśli na obszarze, który 

będzie monitorował tworzony system znajdują się kamery IP, nic nie stoi na przeszkodzie 

aby się do nich podłączyć i przechwycić obraz.  Bywa jednak, że kilku klientów łączących 

się do jednej kamery może spowodować spadek jakości obrazu. Dla tego, 

ta funkcjonalność  będzie wykorzystywana jako dodatek w razie potrzeby. 
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Praktycznie większość kamer IP oferuje możliwość dostępu do obrazu za pomocą 

protokołu HTTP oraz RSTP (ang. Real Time Streaming Protocol). Na przykładzie 

wykorzystanej do testów kamery AXIS210 IP możemy oglądać strumień obrazu, 

otwierając  łącze:  

axrtsp://<IP address>/mpeg4/media.amp 

lub pobrać pojedynczą klatkę w postaci pliku JPG:  

http://<IP address>/axis-cgi/jpg/image.cgi?resolution=320x240 

 

Czujniki zalania 

Następnym dodatkowym elementem, w który możemy wyposażyć nasz system 

zwiększając bezpieczeństwo w obiekcie jest czujnik zalania wodą. Umieszczamy go 

w miejscach, w których istnieje ryzyko wycieku z instalacji wodnej lub kanalizacyjnej. 

Oferowane na rynku czujniki zasilane są z zewnętrznego źródła zasilania i posiadają złącze 

przekaźnikowe zwierane lub rozwierane.  W przypadku wystąpienia alarmu pozwala to 

łatwo zintegrować czujnik z wejściem cyfrowym w sterowniku PLC podobnie jak byłby to 

zwykły przycisk. 

 

Czujniki temperatury 

System przeciwpożarowy może być wyposażony także w dodatkowe czujniki 

temperatury. Najprostszą i najczęściej stosowaną możliwością jest wykorzystanie 

termopary podłączonej do wejścia analogowego PLC. Termopara  to  element obwodu 

elektrycznego składający się z dwóch różnych materiałów i wykorzystujący zjawisko 

Seebecka - polegające na powstawaniu siły elektromotorycznej w obwodzie zawierającym 

dwa metale lub półprzewodniki gdy ich złącza znajdują się w różnych temperaturach [8].  

Ich zaletą jest duża niezawodność, szeroki zakres pomiarowy przy dość dobrej 

liniowości, niewielkie rozmiary i fakt, że nie wymagają zewnętrznego zasilania. 

 

 

Rys. 18. budowa termopary [8]. 

Inną możliwością jest wykorzystanie czujnika termorezystancyjnego. Pomiar 

temperatury za pomocą termometrów rezystancyjnych oparty jest na wspólnej dla 
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wszystkich przewodników własności, polegającej na tym, że ich oporność jest funkcją 

temperatury. To rozwiązanie wymaga dodatkowego zasilania. 

 

Czujniki gazu 

Kolejnym ogromnym zagrożeniem oprócz pożaru, mogą być niewidoczne dla oka 

gazy. Konieczność stosowania instalacji próbkującej powietrze wynika z charakterystyki 

obiektu, jaki zamierzamy monitorować. Dobrym przykładem jest tutaj wspomniany 

wcześniej CERN. Wykorzystywane tam magnesy, dużej mocy, do prawidłowego działania 

potrzebują niskiej temperatury. Chłodzi się je ciekłym azotem i helem, który w przypadku 

awarii lub braku zasilania urządzeń skraplających może zacząć się ulatniać do 

pomieszczeń wypierając potrzebny do życia tlen. Aby temu zapobiec stosuje się 

zintegrowane systemy  próbkujące powietrze. Na rysunku 19 znajduje się takie urządzenie 

– zazwyczaj w obudowie typu rack zawierające na swojej tylnej ścianie wyjścia 

przekaźnikowe (ang. dry contacts), które mogą być dowolnie skonfigurowane. Pozwala to 

na łatwe zintegrowanie detektorów gazu ze sterownikiem PLC.  Takie rozwiązanie zostało 

wykorzystane właśnie we wcześniej wspomnianym projekcie CSAM w CERNie. Wyjścia 

przekaźnikowe mogą być w dwóch stanach NC (ang. normally closed) oraz NO (normally 

open) [9]. Ze względów bezpieczeństwa stosuje się pierwsze rozwiązanie tj. rozwarcie 

obwodu powoduje pojawienie się alarmu. Takie podejście gwarantuje, że kable nie zostały 

przypadkowo przecięte. 

 

 

Rys. 19. System detekcji gazu SGAES-TG [9] 
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3. Projekt i implementacja 

 

3.1 Architektura rozwiązania 

Na podstawie analizy wymagań zdecydowałem, że aplikacja zostanie napisana w 

języku Java a do stworzenia aplikacji zostanie wykorzystany framework Eclipse Rich 

Client Platform. W celu zachowania spójności danych oraz ułatwienia aktualizacji, 

program przechowuje wszystkie informacje w relacyjnej bazie danych. Takie podejście 

pozwala stworzyć inne aplikacje, które korzystające z tych samych danych np. w celu 

lokalnego monitoringu. Program komunikuje się ze sterownikami PLC przy użyciu 

protokołu Modbus z wykorzystaniem biblioteki Jamod. Na rysunku 20 znajduje się 

poglądowy diagram budowy systemu: 

Application process

FIRE

Modbus TCP/IP

Modbus TCP/IP

Baza danych

Sterownik PLC
Aplikacja

Kamera IPSerwer SMTP
Czujniki/syreny/

przyciski alarmowe

Ethernet

 

Rys. 20. 

 

3.2 Wybrane technologie 

3.2.1  Eclipse Rich Client Platform 

Eclipse to zintegrowane środowisko programistyczne (ang. Integrated Development 

Environment, IDE) składające się z wielu frameworków, narzędzi i bibliotek do tworzenia 

i wdrażania oprogramowania.  Po raz pierwszy Eclipse został zaprezentowany w 2001r. 

kiedy to IBM udostępnił kod źródłowy aplikacji Websphere Studio Workbench i założył 

fundację Eclipse (ang. Eclipse Foundation) aby ta dalej kontynuowała rozwój tej aplikacji. 

W ciągu ostatnich kilku lat Eclipse zyskał powszechne uznanie w komercyjnych jak i 

akademickich projektach i posiada miliony zadowolonych użytkowników na całym 
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świecie. Eclipse oprócz olbrzymiego IDE może być także użyty jako Rich Client Platform 

(RCP).  

RCP wprowadza do środowiska programistów skalowalną platformę, która jest 

znakomita bazą do stworzenia dowolnej aplikacji desktopowej. Używając wspólnego 

frameworku do rozwoju aplikacji programiści mogą skupić się na poszczególnych 

funkcjach programu zamiast tracić czas na coś, co zostało już osiągnięte.  Dzięki  naturze 

środowiska Eclipse opartej o wtyczki, programy mogą być łatwo rozszerzane o kolejne 

funkcjonalności. Co więcej, platforma Eclipse oferuje projektantom biblioteki SWT oraz 

JFace, które pozwalają tworzyć aplikacje o dużym komforcie użytkowania (ang. Look and 

feel). Znaczy to, że aplikacje podobne są w swoim wyglądzie, do aplikacji istniejących już 

w danym systemie. Poniżej znajduje się diagram prezentujący architekturę środowiska 

Eclipse RCP. 

Java Runtime Environment

Rich Client Platform (RCP)

Runtime/Equinox(OSGi)

Eclipse Runtime

SWT

JFace

Workbench

Konkretne wtyczki 

Eclipse: Help, Debug, 

Uodate, Search

Moja aplikacja Moje 

narzędzie

Czyjeś 

narzędzie

 

Rys. 21. architektura środowiska Eclipse RCP [12]. 

 

Siła RCP Eclipse drzemie w koncepcji wtyczek (ang. plugins). Oprócz małego 

jądra środowiska uruchomieniowego (Equinox/OSGi), wszystko w Eclipse jest wtyczką 

lub zbiorem powiązanych ze sobą wtyczek.  Stworzony program można uruchomić 

w każdym systemie, i na każdym sprzęcie, na którym istnieje implementacja wirtualnej 

maszyny Java (ang. JRE).   



29 
 

Każda wtyczka definiuje tzw. punkty rozszerzeń (ang. extensions points), które  są 

punktami gdzie inne wtyczki mogą dodać swoje funkcjonalności. Dobrą ilustracją tego 

mechanizmu jest to, że dowolna wtyczka może dodać widok do głównego okna programu 

(Eclipse Workbench) ponieważ wtyczka, która je reprezentuje  ma taki zdefiniowany punkt 

dostępu.  

Wyżej wspomniane rozszerzenia i punkty rozszerzeń, są zdefiniowane w pliku 

plugin.xml znajdującym się w katalogu głównym wtyczki.  Poniższy listing to fragment 

właśnie takiego pliku z elementem odpowiadającym za wtyczkę (tworzony projekt), która 

ma za zadanie wyświetlić edytor do edycji PLC w głównym oknie programu (Eclipse 

Workbench): 

<plugin> 
  <extension 
         point="org.eclipse.ui.editors"> 
      <editor 
            class="system.editors.PLCEditor" 
            default="false" 
            id="system.editors.PLCEditor" 
            name="PLC Editor"> 
      </editor> 

   ... 

</extension> 

... 

</plugin> 

Plik ten jest bardzo ważny dla poprawnego działania tworzonej wtyczki, można go 

edytować ręcznie bądź za pomocą specjalnego edytora (ang. exntensions wizard). Oprócz 

widoków i edytorów możemy w nim zdefiniować istnienie pasków menu, perspektyw, 

komend, konsol, ekranu powitalnego. Można także sprecyzować zachowanie np. pasków 

menu by pojawiały się tylko wtedy, gdy aktywny jest sprecyzowany widok lub edytor.  

OSGi (ang. Open Services Gateway Initiative) to specyfikacja. Jedną z 

implementacji tej specyfikacji jest Eclipse Equinox. To środowisko uruchomieniowe dla 

wszystkich aplikacji bazujących na Eclipse. Dzięki zastosowaniu specyfikacji OSGi 

zyskano wiele nowych funkcji.  Każda paczka ma formę oddzielnego pliku JAR. 

W praktyce Equiox rozszerza możliwości standardowej maszyny Javy dając większa 

kontrolę nad paczkami takich jak dynamiczne ładowanie i usuwanie wymaganych paczek 

oraz bardziej solidny model bezpieczeństwa.  

Plik MANIFEST.MF jest częścią standardowej specyfikacji i zawiera informacje 

konfiguracyjne (metadane) dla OSGi. Przyjrzyjmy się strukturze tego pliku dla tworzonego 

projektu:  
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<MANIFEST.MF> 

Manifest-Version: 1.0 
Bundle-ManifestVersion: 2 
Bundle-Name: System 
Bundle-SymbolicName: system; singleton:=true 
Bundle-Version: 1.0.0.qualifier 
Bundle-Activator: system.Activator 
Require-Bundle: org.eclipse.gef;bundle-version="3.7.2", 
 org.eclipse.ui, 
 org.eclipse.core.runtime, 
 org.eclipse.ui.console;bundle-version="3.5.100", 
 DBmanager;bundle-version="1.0.0", 
 log4j;bundle-version="1.0.0", 
 ModBusCommunication;bundle-version="1.0.0" 
Bundle-ActivationPolicy: lazy 
Bundle-RequiredExecutionEnvironment: JavaSE-1.7 
Eclipse-RegisterBuddy: DBmanager 

 

Pierwsza sekcja pliku opisuje nazwę pakietu, nazwę symboliczną i wersję. Sekcja 

Bundle-Activator to główna klasa tworzonej wtyczki, która odpowiedzialna jest za 

inicjalizację oraz zamknięcie programu.  

Sekcja Require-Bundle opisuje wszystkie wtyczki zależne od naszego programu. 

W tym przypadku jest to log4j – wtyczka fundacji Apache pozwala na łatwiejsze 

debugowanie i logowanie zdarzeń w programie, pod nazwą ModBusCommunication kryje 

się wtyczka jamod do komunikacji ze sterownikami PLC, org.eclipse.gef  to wtyczka 

rozszerzająca funkcje zwykłego edytora o możliwości graficzne,  

Sekcja Bundle-ActivationPolicy z parametrem lazy powoduje, że zdefiniowane 

wyżej wtyczki załadowane będą tylko w razie potrzeby.  

Bundle-RequiredExecutionEnvironment  to minimalna wersja wirtualnej maszyny 

Javy potrzebnej do uruchomienia programu. 

 

W trakcie rozwoju platformy Eclipse zostały stworzone dwa zestawy narzędzi do 

tworzenia interfejsu użytkownika – SWT i JFace. Mogą one być również wykorzystywane 

poza systemem Eclipse. SWT (ang. Standard Widget Toolkit) dostarcza kompletu 

komponentów prostych (np. przyciski) jak i złożonych (tabele, drzewa, listy). Jest 

alternatywą dla szeroko stosowanych  bibliotek AWT (ang. Abstract Window Toolkit) 

i Swing. Ideą projektu jest, aby wygląd komponentów graficznych i ich zachowanie 

(standardowe skróty klawiaturowe, reakcje na działania myszy) było w pełni zgodne 

z komponentami typowymi dla danego systemu, w którym działa program. Komponenty 

mają mniejsze wymagania pamięciowe niż wymieniony wyżej Swing, ale trzeba samemu 

zatroszczyć się o zwalnianie zasobów. 
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JFace to nadbudowa na SWT pozwalająca zmniejszyć rozmiar kodu potrzebnego 

do uzyskania zamierzonego efektu. Kontrolki do budowy interfejsu mogą mieć w prosty 

sposób zaimplementowany tzw. Data Binding, a więc automatyczną synchronizację 

danych pomiędzy dowolną strukturą danych, a tym co zostało wyświetlone/wpisane na 

ekranie.  

 

Eclipse Workbench to nic innego jak graficzny interfejs użytkownika. Dostarcza 

interfejsy które powodują, że projektowanie GUI aplikacji jest poste i skalowalne. Jak już 

wspomniałem korzysta z kontrolek zawartych w SWT oraz JFace dla tego tworzona 

aplikacja,  wyglądem nie odróżnia się od pozostałych dostarczonych z systemem. 

Jak wspomniałem w rozdziale 2.2 głównym zadaniem systemów SCADA jest 

wizualizacja – dość często zdarza się przypadek, że aplikacja działa na kilku monitorach. 

Widoki i Edytory są tu idealnym rozwiązaniem.  

Widok (ang. View) jest tutaj podstawową jednostką organizacyjna interfejsu 

użytkownika. Każde pojedyncze okno wewnątrz Eclipse jest właśnie takim widokiem. 

W tym samym momencie może być otwartych kilkanaście różnych widoków (okien), 

prezentujących różne dane, formularze, edytory etc.  w różnych częściach ekranu. Każdy 

widok posiada pasek tytułowy (ang. Toolbar) zawierający nazwę widoku, ikonę oraz ikonę 

zamknięcia. Tylko jeden widok może być aktywny w danej chwili. Można  pogrupować  je 

w tzw. perspektywy miedzy którymi istnieje możliwość przełączania się. Istnieje 

możliwość zmiany wyglądu aplikacji przez zakotwiczanie widoków w różnych częściach 

ekranu.   

Edytor, podobnie jak widok posiada powierzchnię przeznaczoną na treść, ikonę, 

ikonę zamknięcia, pasek tytułu. Może być użyty do edycji plików tekstowych lub edycji 

diagramów (wykorzystując jedną z dostępnych wtyczek).  

Perspektywa jest kolejnym ważnym elementem GUI. Definiuje układ widoków, 

edytorów i pasków narzędziowych. W zależności od wykonywanego zadania pewne 

widoki mogą być wyświetlane lub ukryte. Doskonałym przykładem jest tu samo 

środowisko Eclipse IDE, które w momencie uruchomiania tworzonego projektu w trybie 

Debug przełącza się do perspektywy o tej samej nazwie. Ukryte zostają wtedy widoki 

prezentujące pakiety i pliki (Package Explorer), błędy składni (Errors) i listę zadań 

(Tasks) a  wyświetlane widoki analizujące działanie skompilowanego kodu tj. zmienne 

(Variables) oraz (Breakpoints).  
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Poniżej znajduje się zrzut ekranu środowiska Eclipse IDE z włączoną perspektywą: 

Plug-in development. Numerami 1 zaznaczone zostały wspomniane wyżej widoki. 

Środkowa część ekranu (nr 2) to edytor, a cały układ okien (widoków, edytorów i pasków 

narzędzi) to perspektywa. 

 

 

Rys. 22. Eclipse IDE. 

 

Jak już nadmieniłem Eclipse cieszy się dużym powodzeniem. Na oficjalnej stronie 

projektu w dziale aplikacje można znaleźć szereg programów komercyjnych i bezpłatnych 

stworzonych za jego pomocą [17]. Jedną z ciekawszych jest np. IBM Software Architekt 

służący m.in. do modelowania UML. Innym interesującym programem jest Maestro – 

system stworzony przez NASA do zarządzania misjami kosmicznymi. Nie znalazłem 

natomiast przykładu wykorzystania go, jako system typu HMI/SCADA.  

3.2.2 Graphical Editing Framework 

Graphical Editing Framework (w skrócie GEF) stanowi mocny fundament do 

tworzenia edytorów do graficznej edycji dowolnych modeli (diagramów, wykresów) 

w środowisku Eclipse. Różnorodność koncepcji i technik może na początku odstraszać, 

jednak po przyswojeniu sobie jak działa oraz jak stosować go prawidłowo, wytwarzane 

oprogramowanie jest łatwe w utrzymaniu i wysoce skalowalne. Jego skuteczność polega 

na modułowej budowie. 

1 

1 

1 

2 
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Rys. 23. Architektura GEF [14]. 

Projekt GEF składa się z dwóch elementów: GEF (taka sama nazwa  jak 

w przypadku całego projektu) odpowiada za interakcję z użytkownikiem, wymusza 

stosowanie wzorca Model-Widok-Kontroler (ang. MVC) oraz implementuje integrację 

z głównym oknem programu. Drugi element to Draw2d – lekka wtyczka do rysowania 

elementów graficznych na płótnie (ang. Canvas widget) SWT. Jej celem jest pokazać 

rzeczy na ekranie a nie przechowywanie i manipulowanie danymi. Poniżej znajduje się 

schematyczny widok interakcji użytkownika korzystającego z graficznego edytora GEF. 

 

Model Widok

GUI

(ekran)

2. Modifikacja modelu

3. aktualizacja widoku 1. akcja użytkownika

Użytkownik

 

Rys. 24. Interakcje użytkownika z edytorem wykorzystującym GEF [14]. 

Widok jest wizualną reprezentacją modelu lub jego częścią na ekranie. Widok nie 

ma informacji o modelu i jego funkcjonowaniu. Widok nie przechowuje żadnych 

informacji i nie posiada żadnych referencji do modelu. Może to być prosta figura 

geometryczna lub kilka zagnieżdżonych  

Model posiada wszystkie interesujące nas dane, które mogą być edytowane przez 

użytkownika. Model nie musi posiadać informacji o widoku lub jakiejkolwiek innej części 

edytora. Model jest tylko kontenerem danych, ale musi wdrażać mechanizm 
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powiadamiania zaistniałych w nim zmian. Jeśli model nie posiada odniesień do widoku 

oraz widok posiada odniesień do modelu, potrzebny jest trzeci element, który łączy te dwa 

elementy. Kontroler który, spełnia to zadanie jest podklasą klasy EditPart. Kontroler 

posiada referencje do modelu, z którego pobiera informacje i poprzez referencję do widoku 

ustawia wszystkie graficzne właściwości elementów do narysowania. W kolejnym 

rozdziale zostało to pokazane w sposób bardziej szczegółowy z uwzględnieniem 

wywoływanych funkcji. 

Innym aspektem wizualnej edycji jest reagowanie na działania użytkownika.  

Wtyczka dostarcza szereg predefiniowanych funkcji wykonywanych zazwyczaj na  

elementach graficznych (np. przeciągnij i upuść, rozciągnij) jednak są na tyle elastyczne, 

że można je dowolnie przedefiniować.  Użyte w graficznym edytorze sterowników PLC  

(więcej na ten temat w rozdziale 4) narzędzie MarqueeSelectionTool  zaznacza na ekranie 

tylko elementy które w modelu  reprezentującym sterownik PLC są kartami rozszerzeń 

PLC, inne elementy (np. CPU) na ekranie pozostają nienaruszone. 

 

3.2.3 Narzędzie ORM - iBatis 

Aplikacja przechowuje wszystkie dane w relacyjnej bazie danych natomiast 

działająca aplikacja operuje na obiektach -  dlatego potrzebne jest narzędzie mapujące 

klasy na tabele w bazie danych (ang. Object-relational Mapping, ORM) aby być w stanie w 

intuicyjny sposób zarządzać danymi. Frameworki ORM zapewniają mapowanie pomiędzy 

obiektami (klasami) a rekordami w relacyjnej bazie danych.  Zdecydowano się na użycie 

biblioteki iBatis jako warstwy pośredniczącej z bazą danych. iBatis jest bezpłatnym 

produktem fundacji Apache. Podstawową ideą, która przyświecała twórcom w trakcie jego 

rozwoju była prostota i czytelność a także lekkość samej biblioteki. Pozwala zbudować  

szybki i efektywny interfejs do bazy danych przy minimum wysiłku.  Kolejną zaletą jest 

rozmiar (379kb) i mała złożoność (w porównaniu z Hibernate). Jest jednym z tych 

frameworków, które powodują, że praca z bazą danych staje się bardziej komfortowa.  

Framework ten przechowuje wszystkie zapytania SQL w zewnętrznych plikach 

XML.  Przechowywanie zapytań w zewnętrznych plikach daje możliwości ich edycji bez 

potrzeby ponownej rekompilacji programu. Kolejną zaletą jest czytelność – w ten sposób   

nie komplikujemy kodu Javy mieszając go z zapytaniami SQL umieszczonymi 

w zmiennych tekstowych (co ma miejsce w przypadku wykorzystania tradycyjnego 

JDBC). iBatis sam zarządza nawiązywaniem i zamykaniem polaczeń oraz mapowaniem 
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obiektów.  Prosta filozofia biblioteki powoduje, że łatwo ją zaadoptować. Jego 

schematyczna budowa została przedstawiona na poniższym diagramie 

 

Prymitywy 

(int, string, 

etc)

Obiekty 

Java

SqlMap.xml

SqlMap Config

SqlMap

wiadomość

Relacyjna baza danych

Tabela hash

Prymitywy 

(int, string, 

etc)

Obiekty 

Java

Tabela hash

Java

 

Rys. 24. Budowa iBatis  [16] 

 

Każda aplikacja korzystająca z iBatis musi zawierać plik SqlMapConfig.xml. To 

plik konfiguracyjny definiujący parametry połączenia z bazą danych. Na poniższym 

listingu  znajduje się wykorzystana w pracy struktura takiego pliku. Sekcja 

transactionManager definiuje typ połączenia. W zależności od wybranego źródła danych 

(dataSource) musimy określić  minimalny zestaw parametrów. W moim przypadku jest to 

JDBC.Driver, JDBC.ConnectionURL, JDBC.Username, JDBC.Password. Inne dostępne 

parametry to np. Pool.MaximumChecoutTime, Pool.Maximum 

Config.xml 

<sqlMapConfig> 

 <settings  

  useStatementNamespaces="true"  

  cacheModelsEnabled="true" 

  enhancementEnabled="true"  

  lazyLoadingEnabled="true"  

  maxRequests="32" 

  maxSessions="10"  

  maxTransactions="5" /> 

   

 <transactionManager type="JDBC"> 

  <dataSource type="SIMPLE"> 

   <property name="JDBC.Driver"   value="${driver}"/> 

   <property name="JDBC.ConnectionURL" value="${url}"/> 

   <property name="JDBC.Username"            value="${username}" /> 

   <property name="JDBC.Password"   value="${password}"/> 
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  </dataSource> 

 </transactionManager> 

 

 <sqlMap resource="Synoptics.xml"/>  

  

</sqlMapConfig> 

 

Ostatnim elementem określonym w powyższym pliku jest lista plików XML 

zawierająca definicje mapowania tabel. Na poniższym listingu znajduje się wykorzystany 

w aplikacji plik XML  definiujący zbiór operacji na tabeli PLC. 

Synoptics.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE sqlMap PUBLIC "-//ibatis.apache.org//DTD SQL Map 2.0//EN" 
    "http://ibatis.apache.org/dtd/sql-map-2.dtd"> 
 
<sqlMap > 
 <typeAlias alias="Synoptics" type="system.views.data.Synoptics"/> 
      
 <resultMap class="Synoptics" id="Synopticsmap"> 
  <result column="SYNOPTICS_ID" property="id" /> 
  <result column="SYNOPTICS_BACKGROUND_ID" property="backgroundId"/> 
        <result column="SYNOPTICS_NAME" property="name"/> 
      
 </resultMap> 
  
 <select id="getSynoptics" resultMap="Synopticsmap"> 
  SELECT   
   *      
  FROM  
   SYNOPTICS 
   
  ORDER BY 
           SYNOPTICS_ID 
 </select>   
...  
   
</sqlMap> 

W powyższym pliku znajduje się odwołanie do pliku Synoptics.java, na który 

mapowane są obiekty pobrane z bazy danych. Do prawidłowego działania w klasie 

Synoptics.java jest obecność publicznych funkcji nadających wartości obiektom 

prywatnym w klasie (ang. getters and setters). 

Synoptics.java  

public class Synoptics { 
  
 private Integer id, backgroundId;  
 private String name; 
  
  
 public Integer getId() { 
  return id; 
 } 
 public void setId(Integer id) { 
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  this.id = id; 
 } 
... 
} 

 

Natomiast wywołanie  z poziomu programu procedury pobierającej wszystkie 

obiekty typu Synoptics znajduje się poniżej. 

 
DBManager.DBhandle().queryForList("getSynoptics"); 

 

 

Mówiąc o mapowaniu obiektowo-relacyjnym nie sposób nie odnieść się do 

Hibernate – najbardziej popularnej biblioteki ORM w świecie programistów Javy. 

Zarówno iBatis jak i Hibernate dedykowane są do pracy z bazami danych. Mimo tego 

samego zastosowania są zupełnie różne. W Hibernate programista modeluje obiektowy 

schemat bazy danych a biblioteka wie jak przekonwertować go na  język relacyjnej bazy 

danych. Zwalnia to programistę z pisania zapytań SQL – proces wytwarzania staje się 

szybszy a z punktu widzenia programisty warstwa bazy danych jest przezroczysta. Wadą 

tego rozwiązania jest brak pełnej kontroli nad wygenerowanymi dynamicznie zapytaniami. 

Obecne serwery bazodanowe dają duże możliwości konfiguracji i przeniesienia części 

logiki aplikacji do serwera bazy danych. Są to bardzo wydajne rozwiązania, które nie 

zawsze współgrają z Hibernate. 

 

3.2.4 Komunikacja z PLC 

Do komunikacji ze sterownikami PLC wykorzystany został zasygnalizowany w 

rozdziale 2.6  standard komunikacji Modbus. Z uwagi na złożoność, tego protokołu 

transmisji, zastosowałem gotową bibliotekę implementującą potrzebne funkcje - jamod. 

Napisana w 100% w Javie gwarantuje bezproblemową pracę w systemach Windows i 

Linux. 

3.2.5 Baza danych 

Kolejnym krokiem był wybór bazy danych, ponieważ system przechowywał będzie 

całą swoją konfigurację w relacyjnej bazie danych. Wymienione w rozdziale 2 systemy 

SCADA przechowywały większość danych w plikach na lokalnym dysku, co znacznie 

utrudniało aktualizację, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z rozległym systemem lub 

obszernymi plikami.  Aktualnie odchodzi się od tego na rzecz baz danych. 
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Na potrzeby projektu wykorzystałem bazę danych Oracle Express. To wersja 

darmowa, ale ograniczona m.in. do 4Gb danych użytkownika i wykorzystania jednego 

procesora. Jest to jednak rozmiar wystarczający dla realizacji niniejszego projektu 

dyplomowego. 

 

3.2  Projekt interfejsu  

Projektując system zdecydowałem, że wszystkie funkcjonalności znajdą się 

w jednym programie. Cześć z nich odpowiedzialna za konfigurację i dodawanie nowych  

czujek dymu lub innych źródeł  sygnałów alarmowych, będzie dostępna dopiero po 

zalogowaniu. Nie ma potrzeby resetowania czy wyłączania programu. Ma to na celu 

przyspieszenie aktualizacji.  

W trakcie normalnej pracy dostępne są, podobnie jak w opisanym wcześniej 

systemie CSAM, widoki wizualizujące miejsce zdarzenia np. na mapie oraz tabela 

z tekstowymi informacjami dotyczącymi alarmu np. dokładnym czasem czy źródłem 

alarmu. Dodatkowo zaimplementowałem widok pokazujący sprzęt, z którym komunikuje 

się program i jego status. Co pewien czas zaimplementowany wątek próbuje nawiązać 

połączenie ze wszystkimi sterownikami PLC, serwerem SMTP oraz kamerami wideo. 

Na rysunku 37 przedstawiony został widok głównego okna programu w trakcie 

normalnego działania.  Po prawej stronie widzimy wyżej opisany widok sprzętu (ang. 

hardware view), lewą cześć zajmują tablice synoptyczne, natomiast u dołu znajduje się 

widok zaistniałych zdarzeń (ang. occurrence view).  

Dostęp do edytorów pozwalających na edycje danych takich jak: sterowniki PLC, 

zmienne procesowe, kamery wideo, tła tablic synoptycznych oraz samych tablic 

synoptycznych. Jednym z bardziej złożonych edytorów jest PLC view służący do 

konfiguracji sterowników PLC  

Większość sterowników mapuje kolejne wejścia i wyjścia kart na kolejne adresy 

w przestrzeni pamięci sterownika. Znając producenta i model możemy obliczyć, jakie 

adresy zostały zmapowane na kolejne wejścia, widząc sam sterownik. W przypadku 

wykorzystanego do testów BC9000 firmy Beckhoff  stan kolejnych wyjść cyfrowych 

możemy sprawdzić dokonując odczytu rejestrów począwszy od adresu 40000, dla wejść 

analogowych od adresu 30000, oraz dla wejść cyfrowych od 10000. 

Jednym z założeń było by program był łatwy i intuicyjny w użyciu. Zdecydowałem 

się na stworzenie graficznego edytora PLC. Użytkownik musi wybrać producenta i model 

a następnie umieścić karty w kolejności takiej jak są umieszczone w rzeczywistości. 
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Logika zaimplementowana w edytorze jest odpowiedzialna a za poprawne wyliczenie 

adresów kolejnych wejść, wyjść, z których należy dokonać odczytów lub zapisów. 

 

Rys. 25. Użyty do testów sterownik Beckhoff BC9000 [19] 

 

W celu uproszczenia budowy tablic synoptycznych istnieje możliwość użycia 

gotowych map terenu lub planów budynków. Zamiast rysować wszystko od początku 

można umieścić w bazie danych  tło tablicy synoptycznej, by następnie umieścić na niej 

animowane obiekty informujące o stanie.  

Zamieszczony na rysunku 36 edytor tablic synoptycznych programu iFix pozwala 

na stworzenie praktycznie każdej animacji procesu przemysłowego. Oferuje wiele narzędzi 

do rysowania. Jako, że implementacja edytora graficznego od podstaw jest zadaniem dość 

złożonym programistycznie uznałem, że w przypadku mojego rozwiązania użytkownik 

będzie miał do wyboru gotowe predefiniowane elementy ze zdefiniowanymi animacjami. 

W trakcie trwożenia programu powstało ponad 120 klas, które w środowisku 

developerskim podzieliłem w paczki (ang. packages) w celu łatwiejszego poruszania się po 

plikach: 

system – zawiera podstawowe klasy programu odpowiadające za wygląd okna m.in. 

wspomniana wcześniej perespektywa, sesja (użytkownik zalogowany lub nie), 

system.database – pliki konfiguracyjne iBatis, 

system.editors  – klasy abstrakcyjne dla tworzonych edytorów, 

system.editors.alarm –  klasy widoku alarmów, 

system.editors.hardware – klasy widoku sprzętu (ang.hardware view), 

system.editors.jornal –klasy widoku dziennika (ang. journal View), 
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system.editors.plcs –klasy edytorów PLC (ang. PLC view), 

system.editors.pv – klasy edytora zmiennych procesowych, 

system.editors.synoptics –klasy edytora tablicy synoptycznych, 

system.editors.synopticbackgrounds – klasy edytora teł tablic synoptycznych, 

system.editors.synopticsviewer – klasy widoku tablic synoptycznych, 

system.editors.systemstructure –klasy składające się na widok edycji struktury systemu, 

system.editors.video –klasy składające się na widok edycji źródeł video, 

system.handlers – wszystkie handlery obsługujące akcje pochodzące z menu i toolbarów, 

system.modbus – klasy odpowiadające za komunikację ze sterownikami PLC, 

system.preferences – klasy odpowiedzialne za ustawienie preferencji programu (m.in. okno 

konfiguratora bazy danych i serwera SMTP), 

system.smtp – klasy odpowiadające za rozsyłanie emaili, 

system.utils – fabryki kontrolek, pojedyncze okna dialogowe, 

system.views – klasy widoków, 

system.views.data –wszystkie klasy danych wraz z plikami XML, 

 

 

Rys. 26. Szczątkowy diagram UML najważniejszych klas w tworzonym systemie. 

Na rysunku 27 zostały zamieszczone najważniejsze klasy tworzonego systemu. Na 

uwagę zasługuje ProcessThread. Jest to odpowiednik programu alarmująco skanująco 

kontrolującego opisanego w rozdziale 2.4. Pobiera on aktualne wartości obrazu sterownika 

PLC z klasy DriverSingleton i porównuje je z utworzonymi za pomocą edytora 

ProcessValueEditor zmiennymi procesowymi ProcessValue. Każda z klas korzysta z 

DBmanager w celi pobrania lub zapisania danych z i do bazy danych. AbstractEditor to 

klasa dostarczająca wspólnych funkcji (np. zapisz, usuń) dla różnych edytorów.  
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3.4 Projekt bazy danych 

  Rysunek 27 przedstawia model logiczny bazy danych wykonany przy użyciu 

Enterprise Architect 8.  Strukturę bazy danych stworzyłem stosując podejście od ogółu do 

szczegółu (ang. top-down). Podejście to, polega na odgórnym zaprojektowaniu całej bazy 

danych z uwzględnieniem optymalizacji przechowywanych danych. Pierwszym krokiem 

jest zidentyfikowanie danych, jakie muszą być zapisane. Na podstawie klas jakie 

występują w programie oraz danych jakie muszą zostać zapisane. Ostatnim elementem jest 

określenie relacji jakie występują między danymi np. karta PLC zawsze musi mieć 

przypisany sterownik, w którym jest umieszczona. 

 

 
Rys. 27. Model logiczny  bazy danych cz. I. 
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Rys. 27. Model logiczny  bazy danych cz. II. 
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Opis tabel  przedstawionych na modelu na rysunku 28. 

PLC Informacje  o sterownikach PLC 

Nazwa Typ klucz zastosowanie 

PLC_ID NUMBER PK Identyfikator sterownika PLC 

PLC_NAME VARCHAR2  Nazwa sterownika 

PLC_IP VARCHAR2  Adres IP sterownika 

PLC_PORT NUMBER  Port do komunikacji modbus 

PLC_PRODUCER VARCHAR2  Producent 

PLC_MODEL VARCHAR2  Model sterownika 

PLC_ACTIVE NUMBER  Stan sterownika, 0 = nieaktywny 

PCL_POOLTIME NUMBER  Czas odświeżania zmiennych 

sterownika 

 

PLC_ELEMENTS Opisuje karty w sterowniku PLC 

Nazwa Typ klucz zastosowanie 

PLCELEMENTS_ID NUMBER PK Identyfikator karty w PLC 

PLCELEMENTS_TYPE NUMBER  Typ karty 

PLCELEMENTS_POSITION NUMBER  Pozycja karty 

PLC_ID NUMBER FK Identyfikator sterownika w 

którym się znajduje karta 

 

PROCES_TABLE Zmienne procesowe 

Nazwa Typ klucz zastosowanie 

PROCES_ID NUMBER PK Identyfikator zmiennej 

procesowej 

PROCES_NAME   VARCHAR2  Nazwa zmiennej 

procesowej 

PROCES_PLC_ELEMENT_INPUT NUMBER  Numer wejścia w karcie 

PLC 

PROCES_DEADBAND VARCHAR  Wartość alarmowa 

PLCELEMENTS_ID NUMBER FK Źródło danych dla 

zmiennej 

 

SYNOPTICS Tablice synoptyczne 

Nazwa Typ klucz zastosowanie 

SYNOPTICS_ID NUMBER PK Identyfikator tablicy 

synoptycznej 

SYNOPTICS_BACKGROUND_ID NUMBER FK Identyfikator tła tablicy 

synoptycznej 

SYNOPTICS_NAME VARCHAR2  Nazwa tablicy synoptycznej 

 

SYN_BACKGROUNDS Tła tablic synoptycznych 

Nazwa Typ klucz zastosowanie 

SYN_IMG_ID NUMBER PK Identyfikator tła 

SYN_IMG_DESC VARCHAR2  Opis tła 
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SYN_IMG_DATA BLOB  Plik z obrazem tła 

SYN_IMG_FILEMANE VARCHAR2  Nazwa pliku 

 

WIDGET Kontrolki znajdujące się na tablicach synoptycznych 

Nazwa Typ klucz zastosowanie 

WIDGET_ID           NUMBER PK Identyfikator kontrolki 

WIDGET_TYPE        NUMBER  Typ kontrolki 

WIDGET_NAME        VARCHAR2  Nazwa kontrolki 

WIDGET_XPOSITION   NUMBER  Pozycja na tablicy synoptycznej X 

WIDGET_YPOSITION   NUMBER  Pozycja na tablicy synoptycznej Y 

WIDGET_WIDGH       NUMBER  Szerokość kontrolki 

WIDGET_HEIGHT      NUMBER  Wysokość kontrolki 

SYNOPTICS_ID       NUMBER FK Identyfikator tablicy synoptycznej na 

której znajduje się kontrolka 

ACTION_ID NUMBER FK Identyfikator akcji powiązanej z 

kontrolką 

 

ACTION_LOG Informacje akcjach jakie należy powziąć w przypadku wystąpienia 

alarmu 

Nazwa Typ klucz zastosowanie 

ACTION_ID NUMBER PK Identyfikator akcji 

ACTION_TYPE NUMBER  Typ akcji 

ACTION_PARAM1 VARCHAR2  Parametr 1 np. adres email 

ACTION_PARAM2 VARCHAR2  Parametr 2 np. treść wiadomości 

PROCES_ID NUMBER FK Identyfikator zmiennej procesowej 

 

VIDEO  

Nazwa Typ klucz zastosowanie 

VIDEO_ID NUMBER PK Identyfikator kamery IP 

VIDEO_NAME VARCHAR2  Opis kamery 

VIDEO_SOURCE VARCHAR2   

 

ALARMS_LOG  

Nazwa Typ klucz zastosowanie 

LOG_ID NUMBER PK Identyfikator alarmu 

LOG_DATE DATE  Data wystąpienia alarmu 

LOG_DESC VARCHAR2  Opis zdarzenia 

LOG_TYPE NUMBER  Typ zdarzenia 

ACTION_ID NUMBER  Identyfikator akcji która wywołała 

alarm 

 

LOG  

Nazwa Typ klucz zastosowanie 

LOG_ID NUMBER PK Identyfikator zdarzenia 

LOG_DATE DATE  Data zdarzenia 
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LOG_DESC VARCHAR2  Opis zdarzenia 

LOG_CODE NUMBER  Kod błędu 

LOG_LVL NUMBER  Poziom zdarzenia 

 

ZONE Strefy 

Nazwa Typ klucz zastosowanie 

ZONE_ID VARCHAR2 PK Identyfikator strefy 

 

BUILDING Budynki 

Nazwa Typ klucz zastosowanie 

BUILDING_ID VARCHAR2 PK Identyfikator budynku 

ZONE_ID VARCHAR2 FK Identyfikator strefy 

 

FLOOR Piętra 

Nazwa Typ klucz zastosowanie 

FLOOR VARCHAR2 PK Identyfikator poziomu 

BUILDING_ID VARCHAR2 FK Identyfikator budynku 

 

ROOM Pomieszczenia 

Nazwa Typ klucz zastosowanie 

ROOM_ID VARCHAR2 PK Identyfikator pomieszczenia 

FLOOR_ID VARCHAR2 FK Identyfikator poziomu 
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4. Prezentacja (opis instalacji i użycia) 

4.1 Instalacja 

Do prawidłowego działania aplikacji wymagane jest istnienie bazy danych.  Wersja 

bazy danych, z którą był testowany system to Oracle Express 11g. Znajduje się na 

załączonym CD w katalogu: /baza_instalator/  

 

4.2 Założenie struktury danych 

Niestety wybrany framework iBatis mimo swojego zaawansowania nie dostarcza 

obsługi poleceń DDL, a więc nie jest możliwe łatwe zaimplementowanie automatycznego 

utworzenia tabel w bazie danych. Należy wykonać zestaw poleceń SQL tworzących tabele. 

Polecenia SQL odwołujące się do bazy danych, korzystają także z sekwencji, których 

obecność jest wymagana do prawidłowego działania (m. in. dodawanie nowych rekordów). 

 Skrypty tworzące tabele i sekwencje w bazie danych znajdują się na załączonym 

CD w katalogu: /tabele/ 

 

4.3 Konfiguracja 

Pierwszą fazą, zaraz po uruchomieniu programu, jest jego prawidłowa 

konfiguracja. Aby tego dokonać należy się zalogować tj. wybrać opcję Login w menu File, 

można też kliknąć na ikonę:  w głównym pasku narzędziowym. Hasło domyślne to: 

haslo. 

W pasku narzędziowym oraz rozwijalnych menu pojawi się szereg opcji 

niedostępnych w trakcie normalnego działania programu. 

Pierwszym krokiem,  potrzebnym do działania aplikacji, jest konfiguracja dostępu 

do bazy danych. Aby tego dokonać wybieramy opcję Settings w menu file lub klikamy na 

ikonę:   . W otwartym oknie (Rys. 28) wprowadzamy dane potrzebne do połączenia z 

bazą danych tj. login, hasło i wybieramy nazwę bazy danych. Program domyślnie szuka 

pliku z listenerami tnsnames.ora na dysku C:/. Jeśli plik znajduje się  w innym miejscu 

należy ręcznie wskazać go wybierając opcję Browse. Po wprowadzeniu danych klikamy 

Apply settings. 
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Rys. 28. Konfiguracja dostępu do bazy danych. 

 

Rys. 29.Konfiguracja serwera SMTP. 
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Otwarte okno preferencji daje nam możliwość skonfigurowania serwera SMTP 

służącego do wysyłania wiadomości email z powiadomieniami o zdarzeniach (rys. 29).  

 

4.4 Dodanie sterowników PLC 

Kolejnym krokiem jest konfiguracja sprzętu W tym celu wybieramy opcję PLC 

Editor z menu Editors lub klikamy na ikonę: . Pojawi się widok widoczny na rysunku 

30.  Do poprawnej komunikacji wymagane jest wypełnienie wszystkich pól. Poprawność 

wprowadzonych danych można sprawdzić przed zapisaniem, klikając na przycisk Test 

PLC. Program spróbuje nawiązać połączenie ze sterownikiem PLC, po czym zwróci 

odpowiedni komunikat. Zapisanie wprowadzonych danych,  spowoduje dodanie ich do 

tabeli po lewej stronie i uaktywnienie przycisku Build PLC. Kliknięcie tego przycisku 

otwiera widok widoczny na rysunku 31. Z palety po lewej stronie należy wybrać 

odpowiednie karty i umieścić je w kolejności, w jakiej są umieszczone w rzeczywistości. 

 

Rys. 30. Widok edytora sterownika PLC. 
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Rys. 31. Graficzny edytor budowy PLC. 

  

4.5 Załadowanie tła tablicy synoptycznej 

 

Rys. 32. Edytor teł tablic synoptycznych. 
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Aby wgrać do bazy danych tło tablicy synoptycznej należy otworzyć widok służący 

do tego celu. Będąc cały czas zalogowanym, wybieramy z menu Editors opcję Synoptics 

Background. Po kliknięciu na przycisk Upload new image, otworzy się standardowe okno 

otwarcia pliku, wyszukujemy pliki graficzne o rozszerzeniu jpg. W celu umieszczenia 

wybranego pliku w bazie, zatwierdzamy przyciskiem OK. Polem obowiązkowym które 

także należy wypełnić jest: Name. Aby zapisać wprowadzone informacje należy wybrać 

opcję Save z menu File lub kliknąć ikonę dyskietki. 

 

4.6 Zdefiniowanie struktury monitorowanego systemu 

Do prawidłowego działania systemu niezbędne jest zdefiniowanie logicznej 

struktury monitorowanego obiektu. W edytorze Struct Editor otwieranym poprzez 

wybranie opcji o tej samej nazwie z menu Editors należy wprowadzić istniejące strefy, 

budynki oraz piętra, z których będą pochodziły sygnały alarmowe dla naszego systemu.   

 

Rys. 33. Edytor struktury systemu. 
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 4.7 Zdefiniowanie zmiennych procesowych 

 

Rys. 34. Edytor zmiennych procesowych. 

 

Kolejnym krokiem jest utworzenie zmiennych procesowych. Służy do tego edytor 

Process Value Editor, który otwieramy będąc cały czas zalogowanym, poprzez wybranie 

opcji Proces Value z menu Editors lub klikając na ikonę    . Otworzy się widok widoczny 

na rysunku 34. 

W wolnych polach po prawej stronie należy wpisać nazwę identyfikująca tworzoną 

zmienną (name), następnie podać jej źródło tj. wybrać wprowadzony we wcześniejszym 

etapie sterownik PLC, kartę oraz numer wejścia lub wyjścia – edytor sam zadba by pola 

wyboru dostarczały prawidłowe dane (np. maksymalna ilość wejść/wyjść dla wybranej 

karty). Edytor sam rozpoznaje czy mamy do czynienia z wejściem cyfrowym lub 

analogowym i aktywuje pole do wprowadzenia wartości alarmowej (Deadband value). 

Należy wpisać cyfrę 1 jeśli pojawienie się napięcia na wejściu karty sterownika PLC ma 

aktywować alarm lub 0 w przeciwnym wypadku.  
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Ostatnim krokiem definiowania zmiennej procesowej jest przypisanie jej akcji, 

jakie mają nastąpić w przypadku wystąpienia wartości alarmowej. Może to być wysłanie 

wiadomości email lub wysłanie odpowiedniej wartości do wyjścia sterownika. W tym celu 

należy kliknąć jeden z przycisków New. Otworzy się okno dialogowe widoczne na rysunku 

35 lub 36 gdzie należy wprowadzić . 

 

 

Rys. 35. Okno dialogowe wprowadzania wiadomości email. 

 

Rys.36.  Okno dialogowe wprowadzania wartości wyjścia PLC. 

4.8 Tworzenie projektu 

By utworzyć nową tablicę synoptyczną należy kliknąć na widok znajdujący się po 

lewej stronie ekranu, listującym wszystkie istniejące w systemie wizualizacje. W pasku 

narzędzi pojawią się dodatkowe ikony. Wybieramy:   lub z menu File opcję New. 

Pojawi się okno widoczne na rysunku 35. Należy obowiązkowo podać nazwę tablicy 

i wybrać z rozwijalnej listy tło tablicy synoptycznej (wcześniej umieszczony w bazie 

obraz). 

 

Rys. 37. Okno dialogowe tworzenia nowej tablicy synoptycznej. 
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Rys.38. Edytor tablic synoptycznych 

 

Otworzy się edytor widoczny na rysunku 36. Z palety po lewej stronie możemy 

wybrać jeden z obiektów a następnie umieścić go na tablicy. Klikając prawym klawiszem 

na umieszczony element i wybierając opcję Settings z menu podręcznego, otworzy się 

okno dialogowe, w którym możemy przypisać akcję do wybranego elementu. 

Przekroczenie wartości alarmowej spowoduje zmianę lub animację elementu.  
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4.9 Uruchomienie projektu 

 

Rys. 39. Widok głównego okna programu. 

Rysunek 39 przedstawia program w trakcie normalnego działania. Po lewej stronie 

znajduje się lista tablic synoptycznych istniejących w systemie. Kliknięcie jednej z nich 

otwiera ją w środkowej części ekranu tj. edytorze Synoptics.  

Pojawienie się wartości alarmowej powoduje pojawienie się okna dialogowego 

widocznego na rysunku 40. Operator ma minutę na zatwierdzenie zdarzenia. Brak reakcji 

powoduje automatyczne zatwierdzenie i uruchomienie akcji alarmowych (wysłanie 

email/ustawienie wyjść sterownika PLC).  

 

 

Rys. 40. Komunikat zdarzenia. 
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4.10 Funkcje dodatkowe 

Program posiada także dodatkowe narzędzia  ułatwiające prace np. ustawienie okna 

na cały ekran (ang. Fullscreen). Opcja ta znajduje się w menu Window.  

Eclipse wraz ze swoją platformą dostarcza wtyczkę  pozwalającą korzystanie 

z konsoli  (org.eclipse.ui.console). Jej użycie pozwala na korzystanie konsoli w programie. 

Przekierowywane są do niej wszystkie informacje o błędach i wyjątkach (ang. exceptions) 

a także wyświetlane zapytania do bazy danych. Pozwala to na łatwiejszą analizę programu 

w przypadku nieoczekiwanego działania zaprogramowanych funkcji. Aby otworzyć 

konsolę należy wybrać z menu Window opcję Console. 

Wszystkie najważniejsze zmiany (tworzenie, edycja i kasowanie) najważniejszych 

danych potrzebnych do pracy systemu logowane są w oddzielnej tabeli LOG.   

 

  4.11 Napotkane i rozwiązane problemy 

Napotkałem też kilka problemów. W trakcie tworzenia programu okazało się, 

że nie jest możliwe wyświetlenie obrazu wideo w kontrolkach typy SWT/JFace.  Należy 

zastosować tzw. wraper . Innym podejściem może być otwarcie strumienia w kontrolce 

będącym w rzeczywistości przeglądarką internetową.   Skłoniłem się  ku drugiemu 

rozwiązaniu jednak nie zostało ono  przetestowane. 

Użyty framework iBatis mimo stwierdzenia na głównej stronie programu: nie 

zapewnia wspomagania procedur DDL pozwalających tworzyć tabele w bazie danych 

bezpośrednio z poziomu tworzonego programu.     

Zagadnieniem, które nie zostało poruszone, jest kwestia redundancji danych 

i sprzętu. Należy okresowo wykonywać kopię bazy danych. Wszystkie urządzenia biorące 

udział w komunikacji powinny posiadać awaryjne zasilanie (ang. UPS). Powinna być także 

możliwość ich szybkiej wymiany w przypadku awarii. 
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5. Podsumowanie 
 

Założone cele pracy zostały zrealizowane.  W ramach pracy inżynierskiej udało mi 

się stworzyć stabilne oprogramowanie w technologii Eclipse Rich Client Platform, 

pozwalające na integrację istniejących systemów bezpieczeństwa (np.  system 

próbkowania gazu) i rozszerzenie  istniejącego systemu przeciwpożarowego o nowe 

funkcjonalności takie jak powiadamianie email, czujniki zalania, czujniki temperatury.  

Program może zostać wykorzystany w celu integracji systemów sygnalizacji 

pożarowej znajdujących się np. w kilku odległych budynkach. Pozwala dodać nowe 

elementy ostrzegania pożarowego np. dodatkowe syreny lub wysłać email z 

powiadomieniem o zaistniałym zdarzeniu.   

Oprogramowanie może być łatwo rozwijane o kolejne moduły. Jest to też tylko 

fragment możliwości, które daje wybrany zestaw narzędzi. Dysponując większymi 

zasobami czasu można stworzyć aplikacje implementującą więcej sposobów komunikacji 

(np. OPC, BACnet) oraz bardziej zaawansowany edytor tablic synoptycznych 

z rozbudowaną biblioteką graficznych elementów. Zostały zaimplementowane najprostsze 

kontrolki, nic nie stoi na przeszkodzie dodać kolejne bardziej zaawansowane 

np. animowane termometry, wyświetlacze wskazówkowe, suwaki i pokrętła. System 

można by wzbogacić o przechowywanie pobranych wartości z wejść analogowych (np. 

temperatury) i przedstawianie jej na wykresie by pokazać jak zmieniały się w czasie. 

System można wzbogacić o kolejny sposób powiadamiania o zdarzeniu np. poprzez 

wysłanie wiadomości SMS. 

Podczas realizacji pracy inżynierskiej poszerzyłem swoją wiedzę o wiele aspektów 

związanych z programowaniem. Poznałem architekturę aplikacji tworzonych przy 

wykorzystaniu platformy Eclipse RCP oraz framework GEF. Praca dyplomowa 

przyczyniła się do pogłębienia mojej wiedzy z zakresu systemów HMI/SCADA  i urządzeń 

automatyki a przede wszystkim budowy tych systemów. 
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