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1.Архівування 
! Завдяки наявності модуля Cервер Архівів всі дані можуть бути зареєстровані та 
збережені. Пізніше ця інформація може бути легко відредагована. Використання 
різноманітних функцій дає можливість працювати з такими типами документів як 
TXT, DBF,XML і SQL. 
Подальша обробка архівної інформації здійснюється в таких модулях: Extended 
trend, Report Generator або Archive revision. 
Если бы у Вас есть какой-нибудь вид обратной связи для нас, мы хотели бы т Вас: 
Початкове Редагування 
Безкоштовно постачається наступний вид архіву: Archive Server Starter Edition.  
У нього є деякі обмеження: 

● Відсутність пакетного архівування 
● Відсутність RDA 
● Тільки циклічне архівування 
● Тільки кільцевий буфер 
● Відсутність послідовного архіву 
● Відсутність можливості зміни даних 

Увага! 
Якщо у Вас ліцензія Starter Edition, Ви не можете використовувати в Редакторі 
функції, які перевищують згадані вище обмеження. Крім того, звіт або перегдяд 
архіву не може виконувати операції з пам’яттю. 
Приклад:  

Для архіву було сконфігуровано безпосереднє сканування. Ця задача не 
буде виконуватись в режимі Runtime, и ніякі дані для архіву не будуть 
реєструватись. 

Ліцензування:  
Archive Server Starter Edition може бути розширений до повноцінного Archiver 
Server замовивши відповідну ліцензію. Starter Edition не доступний для версії I/O - 
ліцензії. 
Для Windows CE 6.0 Runtime Archive Server Starter Edition поставляється в 
комбінації з Extended Trend Starter Editon. Для попередніх версій Windows CE ні 
один з цих модулей не доступний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1.1. Загальна інформація 
 
1.1.1. Формат файлів архіву 
Архів має наступну структуру файлів: назва архіву, час на носію пам’яті по Грінвічу 
в форматі YYMMDDhhmmss та розширення файлу ARX. 
Файл архіву ARX містить визначення каналу та числові дані. Файл ARS містить 
рядкові дані. 
Заголовок архіву містить визначення архіву, та значення пакетних змінних (може 
бути відсутнє). 
Пам’ять, яка зарезервована для значення пакетної змінної, якщо пакетна змінна 
рядкова, залежить від довжини рядку; у випадку, якщо пакетна змінна числова: 32 
символи пакетні рядки зберігаються в Unicode. Якщо ніякої пакетної змінної не 
визначено, пам’ять не резервується. 
Запис даних в файлах ARX має довжину 24 байта та надає можливість зберігати 
двійкові значення. Сумарна інформація стану складає 64 біта. 
Для циклічних архівів ми рекомендуємо встановити цикл > 30 секунд.  
На початку запуску Runtime здійснюється перевірка наявності файлів архіву (з 
розширенням ARV). Після підтвердження вони перетворюються в новий формат. 
Ця процедура здійснюється кожний раз перед запуском проекту. 
Приклад: 

A1070405071200. ARX 
A1- назва архіву 
07-рік 
04-місяць 
05-день  
07-години (UTC) 
12-хвилини 
00-секунди 

При переході з зимового часу на літній в архіві з’явиться "проміжок", тому що до 
часу додається одна година. 
При переході з літнього часу на зимовий в архіві з’явиться "перекриття", оскільки 
віднімається одна година. Назва архіву починається з  Z. 
 

1.1.2. Каскадне нарощування та стиснення даних 
Архівування основане на принципі каскадного нарощування архіву, тобто необхідні 
змінні фіксуються в архіві та передаються в наступний архів через функцію 
підведення результатів. 



 
 
Цей процес може  тривати стільки, скільки необхідно. Функція підведення 
результатів ініціалізується по закінченню циклу архіву. Доступні такі функції: 
1  Сума 
2  Середнє 
3  Мінімум 
4  Максимум 
Також в проекті паралельно можуть працювати декілька каскадних записів. 
 
! Рядкові дані не можуть бути стиснені. 
 
Розрізняють такі типи архівування (способи запису даних в архів): 
Cyclic  Значення змінних записуються в архів циклічно 
Event triggered Значення змінних записуються в архів по активізації певного 

біту змінної 
Spontaneous Значення змінних записуються в архів по зміні значення однієї 

зі зв’язаних змінних. При частих коливаннях значення змінних 
для зменшення попадання в архів непотрібної інформації 
можна  визначити гістерезис 

 
Є декілька можливостей для експорту цикла: 
Database Для кожного архіву визначено кільцеве збереження, яке 

підтримує певну кількість циклів архіву. При переповненні 
кільцевої пам’яті довільно видаляють архів або експортують 
його в файл 

File export  Після закінчення циклу архівації він експортується в файл 
Export function Експорт архіву здійснюється до ASCII, dBase, XML, SQL файлів 

з часовим фільтруванням. Структура (YYMMDDhhmmsst.XML) 
кодує час експорту з ідентифікатором року, місяця, дня, години, 
хвилини та секунди. Файл може зберігатися і на локальній 
машині, і на файловому сервері 

 
Старі файли архіву видаляються. Ми рекомендуємо перед новим запуском 
проекту зробити резервування файлів архіву. Сервер та резервний сервер 
здійснюють паралельне перетворення. 

 



 
1.2. Розробка в Редакторі 
 
1.2.1. Помічник 
Помічник автоматизує створення та конфігурування архіву. Він запускається за 
замовчуванням і має наступні кроки: 
 
1. Короткий ідентифікатор та назва 
Ви повинні задати архіву назву та короткий ідентифікатор. На відміну від назви 
(Name) короткий ідентифікатор (Term) пізніше не може бути змінений. Обидва 
записи обов’язкові. 

 
 
2. Вибір змінних 
Натисніть на кнопку Variable selection. 

 



 
3. Перегляд 
Ви можете вирішити, якому виду перегляду Ви віддаєте перевагу Cyclic, Event 
triggered, Spontaneous (див. Розділ Перегляд). 

 
 

! При створенні нового архіву з’явиться діалог для настройки перегляду; для 
послідуючого архіву цей діалог не відображається. 
 
При натисканні кнопки Finish в дереві архіву з’явиться новий архів.  
 
Цикл пам’яті 
Цикл, в якому зберігаються та вилучаються данні архіву (див.розділ Збереження), 
визначається автоматично. Для циклу пам’яті система намагається знайти такі 
''розумні'' значення, щоб файли, що будуть отримані, не перевищували доступний 
об’єм носія інформації. 
Цикл пам’яті обчислюється наступним чином: для spontaneous та event-controlled 
архівів цикл пам’яті встановлений врозмірі 2 години. Для cyclical та послідовних 
архівів (має безпосередній перегляд, не містить циклічні значення з відповідного 
вихідного архіву) цикл пам’яті обирається з розрахунку не більше 65000 змінних на 
один файл архіву (для архівів з дуже великою кількістю змінних), по 6 значень для 
однієї змінної. Це гарантує збереження достатнього значення змінних для 
послідовного архіву. 
Якщо в архіві знаходиться меньша кількість змінних, значення циклу округляється 
(1,5,10,30 або 60 хвилин). 
 
Збереження 
Час збереження даних встановлено в 1 рік (без вилучення). 
Дату початку циклу та запису в пам’ять установлено на 00:00:00 1-го січня. 
 

1.2.2. Створення зображення типу «Ревізія архіву»  
Перегляд архіву в Runtime режимі виконується через зображення типу Archive 
revision. 



Спочатку це зображення необхідно створити в редакторі. 
Додаткову інформацію відносно цього типу зображення Ви знайдете в розділі 
''Зображення / Попередньовизначені типи зображень''. 
Після створення нового зображення на ньому можна розмістити задані за 
замовчуванням елементи управління. 
 

1.2.3. Створення нового архіву 
Визначення архіву здійснюється в менеджері проекту в розділі Archive Server. 

 
 
Натисніть правою кнопкою миші у вікні деталізованого перегляду проекту. 
Відкриється контекстне меню з наступними командами: 

- новий архів; 
- збереження; 
- допомога. 

Параметри архіву визначаються в діалоговому вікні архіву. 
 

1.2.3.1. Властивості 

 
 



Term Двосимвольний унікальний короткий ідентифікатор архіву; 
важливий для автоматичного створення назви за допомогою 
експортних функцій 

Name   Назва архіву (довільний текст) 
Batch variable Змінна, інформаційне наповнення якої дає назву пакету 

(наприклад, рядкова змінна) 
Index batches Для більш швидкого доступу до пакетів на архів створюється 

один індекс 
 
Через контекстне меню Linked variables можуть бути обрані змінні для архівування. 
Ці змінні будуть відображаться в попередньому перегляді. 
 
! Є можливість імпорту змінних з інших проектів того ж самого робочого простору. 
 
! Архіви можуть зберігати змінні з під-проектів. Дані під-проектів ідентифікуються 
назвою змінної, яка містить назву проекту. 
 

1.2.3.2. Режим Runtime 

 
 

Start and stop   Запуск і зупинка архіву 
At start and end of Runtime Разом з Runtime режимом 



User defined   Через визначені користувачем функції 
RDA block archive 
 
Execute function at 
Archive start Визначення функції, яка буде виконуватись при запуску архіву 
Archive end  Визначення функції, яка буде виконуватись при зупинці архіву 
 
Scan and storage cycle 
Start Визначення початку перегляду архіву та циклу збереження. 

Даний час не відноситься до першого перегляду, але визначає 
час першого збереження файлів, які будуть заархівовані. 

 
Приклад: 

Є цикл перегляду та збереження (SSC) та цикл перегляду (SC). 
Для визначення часу першого значення (DTV) SSC округляється до SC. 
Реалізація цих результатів функціональних можливостей може викликати 
деякі труднощі. 
 

Округлення SSC до SC здійснюється година до години, хвилина до хвилини, 
секунда до секунди. Це означає, що час (H:H:S) SSC меньше ніж SC. 
Якщо SC – день, SSC завжди береться як 0:0:0 (сканування починається в 
0 годин). 
Для місячного SC завжди сканується перший день місяця 00:00:00. 
Деякі приклади: 
SSC: XX:XX:XX SC: 1D 00:00:00 -> DTV 00:00:00; SSCr 00:00:00 + SC 
00:00:00 = DTV 00:00.00 
SSC: 00:01:00 SC: 0D 23:59:00 -> DTV 23:59:00; SSCr 00:00:00 + SC 
23:59:00 = DTV 23:59:00 
SSC: 00:30:00 SC: 0D 00:30:00 -> DTV 01:00:00; SSCr 00:30:00 + SC 
00:30:00 = DTV 01:00:00 
SSC: 00:30:00 SC: 0D 00:29:00 -> DTV 00:58:00; SSCr 00:29:00 + SC 
00:29:00 = DTV 00:58:00 
SSC: 00:30:00 SC: 0D 00:05:00 -> DTV 00:35:00; SSCr 00:30:00 + SC 
00:05:00 = DTV 00:35:00 
SSC: 00:29:00 SC: 0D 00:05:00 -> DTV 00:30:00; SSCr 00:25:00 + SC 
00:05:00 = DTV 00:30:00 
SSC: 00:00:00 SC: 2D 00:00:00 -> DTV 00:30:00; SSCr 00:00:00 + SC 2D 
00:00:00 = DTV 3.00:00:00 
SSCr = округлене SSC 
 
Кожен новий архів, згідно наведеного обчислення, запускається з DTV. 
Цикл пергляду не виконує перекривання архіву. Неокруглений SC  
в циклі, що зберігається, приводить до пробілу в реєстрації при зміні архіву. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
1.2.3.3. Перегляд 

 
 
Cycle Зчитування значень змінних здійснюється циклічно (дні, години, 

хвилини, секунди) 
Monthly  Зчитування значень змінних здійснюється кожного місяця 
Event variable Зчитування значень змінних здійснюється при порушенні 

певного граничного значення змінної (від 0 до 1) 
 
Time stamp 

- External В архів передається часова мітка останньої зміни змінних 
- Internal В архів передається поточна часова мітка змінних 

 
Spontaneous Змінні зберігаються в архів з їх власним значенням 

- Start values Поточні значення змінних записуються в архів при 
створенні нового файлу архіву 

- End values Поточні значення змінних записуються в архів при 
закритті файлу архіва 

 



Ignoring initialization value Якщо змінна читається вперше (наприклад, при 
старті режиму Runtime або коли резервний сервер 
перебирає на себе повноваження головного), в 
архів записується поточне значення змінної 

• Активно: значення ініціалізації не записується (ігнорується) 

• Неактивно: значення ініціалізації записується та використовується 
при подальшій обробці (не ігнорується) 

 
1.2.3.4. Збереження 
Аналіз та подальша обрабка інформації архіву може бути здійснена з 
використанням Extended trend, Report Generator або Archive revision. 
З цією метою необхідно визначити поведінку пам’яті для кожного архіву. 
Тут ми визначимо опції для збереження архіву. 
 
! При зміні типу пам’яті або циклу архіву, файл архіву, який записується в поточний 
час, буде видалений. 
 

 
 
Internal database Дані доступні в кільцевому вигляді в порядку надходження 

(FIFO) для постобробки та аналізу; дані зберігаються в 



директорію (...//project path//computer//project name), та 
переміщуються в експортну папку тільки після вилучення архіву 

dBase format По закінченню архів вилучається в файл *.DBF. 
(ПОПЕРЕДЖЕННЯ: постобробка, створення звіту або лінійна 
графіка не доступна для вилучених архівів) 

ASCII file По закінченню архів вилучається в файл *.TXT 
(ПОПЕРЕДЖЕННЯ: постобробка, створення звіту або лінійна 
графіка не доступна для вилучених архівів). При активації опції 
Unicode: вилучені *.txt-файли створюються в форматі унікоду 

XML-File По закінченню архів вилучається в файл *.XML. 
(ПОПЕРЕДЖЕННЯ: постобробка, створення звіту або лінійна 
графіка не доступна для вилучених архівів). 

 
Archive scanning cycle Визначення довжини одиничних архівів; впливає на 

розмір файлу та їх кількість; визначає цикл посліповних 
архівів. 

Cycle    Визначення довжини архіву в днях, годинах та хвилинах 
Month change  Зміна місяця (щомісячні архіви) 
Turn of year   Зміна року (щорічні архіви) 
 
Evacuate archives Визначення поведінки для самого старого архіву в кільці 

при його переповненні: 

• Не вилучати 

• dBase IV 

• ASCII 

• XML 

• SQL database 

• Internal format: збереження архіву у внутрінньому 
*.arx форматі. 

Keep archives  Час збереження файлів архіву. 
Format Формат даних в експортному файлі (має сенс тільки при 

вилученні архіву в dBase або в ASCII формат). 
D – часова мітка (дата) при запису змінної. 
Z – часова мітка (час) при запису змінної. 
V – ім’я змінної. 
W – технічне значення змінної. 
S – статус змінної. 
Default – DZVWS. 

 
Конфігурування розділювачів стовпців (для ASCII експорту) та десяткових чисел 
здійснюється в файлі project.INI: 
[ARCHIV] 
TRENNZEICHEN = введення можливих розділювачів 
Імена вилучених файлів архіву мають наступний вигляд: 
nnYYMMDDHHMMSS.xxx 

nn - короткий ідентифікатор архіву 
yy - рік (наприклад, 05 для 2005) 
mm - місяць (наприклад, 03 для березня) 
dd - день 
hh - години в форматі UTC/GMT 
mm - хвилини 01.. 59 
ss - секунди 01.. 59 
xxx - формат файлу (DBF, TXT) 
 



! Для архівів, що запускаються та зупиняються за визначенням користувача 
параметри налаштування в розділі Cycle не потрібні, оскільки старт та зупинка 
файла архіву здійснюється вручну (тобто функціями). Але відповідне значення 
здійснює вплив на час збереження архіву. 
Система управління визначає кількість зберігаємих архівів наступним чином: 5 
годин (збереження архіву) / 15 хвилин (цикл) = 20 файлів архіву будуть збережені. 
 

1.2.3.4.1. Вилучення архіву 

 
 

Do not evacuate  Старі файли архіву видаляються. 
 
! Якщо у властивість Keep archives введено значення 0, жоден архів не буде 
вилучатись. Єдиний існуючий архів - поточний. 
 
dBase IV 
Якщо утворилась встановлена кількість архівів, які необхідно вилучити, самі старі 
архіви буде збережено у dBase IV-формат (DBF). 
ASCII 
Якщо утворилась встановлена кількість архівів, які необхідно вилучити, самі старі 
архіви буде збережено у ASCII-формат (CSV). 
При активізації опції Unicode: вилучені *.txt файли створюються в форматі унікоду. 



SQL Database 
Якщо утворилась встановлена кількість архівів, які необхідно вилучити, самі старі 
архіви буде збережено у SQL-Server. 
Вилучення в базу даних SQL має перевагу, так як файли архіву можуть 
використовуватись в трендах та звітах. 
Щоб зберегти дані архіву в базі даних SQL в закладці Save обирають опцію 
кільцевого буферу SQL database/ OLE-DB. 
 
! Для більш детальної інформації дивіться документацію Microsoft. 
 
На відміну від dBase, ASCII або XML, архіви вилучені в базу даних SQL можуть при 
необхідності автоматично перезавантажуватись (наприклад для ETM). 
Кнопка “...” відкриває діалог Microsoft для вибору провайдера OLE DB та 
визначення підключення. 
 
Формат таблиці даних: <project name>_<short term>: 
VARIABLE                int[4]      ID числовий змінний 
CALCULATION        int[4]       тип стиснення даних в наступних архівах: 

      '1'…sum 
      '2'…average 
      '3'…minimum 
      '4'…maximum 

TIMESTAMP_S        int[4]       часова мітка в форматі часу UNIX 
TIMESTAMP_MS     int[4]       мілісекунди для часової мітки 
VALUE                     float[8]    значення 
STATUS                   int[4]       прапорець стану для значення (стан системи 
                                                управління) 
GUID                        char[36]  містить проектний GUID змінної з іншого 
                                                 проекту або нуль для власного проекту 
STRVALUE              varchar    довжина визначається самою довгою рядковою 

змінною, яка буде архівуватись. Для числових змінних 
це поле має значення нуль. 

 
Назва таблиці даних <project name>_VARIABLES складається з назви проекту та 
короткого ідентифікатора архіву. Дві частини назви з’єднуються символом 
підкреслення. Так, наприклад, якщо назва проекту – ARV_IN_DB, а визначник 
архиіву – A1, назва таблиці буде ARV_IN_DB_A1. 
 
Формат перехресної таблиці ссилок: 
VARIABLE             int[4]     ID числовий змінний 
NAME    varchar[128]   ім’я змінної 
GUID               char[36]     містить проектний GUID змінної з 
                                                        іншого проекту або нуль для власного 
                                                        проекту 
 
Назва перехресної таблиці ссилок об’єднується с назвою проекту суфіксом 
VARIABLES. Дві частини назви з’єднуються символом підкреслення. Так, 
наприклад, якщо назва проекту – ARV_IN_DB, назва таблиці буде 
ARV_IN_DB_VARIABLES. 
Стовпці GUID та STRVALUE повинні бути додані до бази даних SQL або вручну, 
або з Редактора. В Редакторі у всіх зацікавлених архівах Ви повинні перемкнутися 
на вкладку Save. Там Ви відкриваєте рядок підключення до бази даних та 
підтверджуєте діалог. При закритті діалогу зміни в базі даних набудуть сили. 
 



! Якщо ці зміни не будуть зроблені, то ніякі архівні дані не будуть вилучені в базу 
даних SQL. 
 

1.2.3.5. Опції 
На цій закладці встановлюються опції для послідуючих архівів. 

 
 
Calculations in following archives at  Які значення повинні бути включені при 

обчисленні послідуючих архівів. 
Опція активна: доступний вибір значень, які будуть використовуватись. 
Опція не активна: будуть використовуватись всі значення. 
Minimum maximum values in following  
archives При обчисленні мінімума або максимума 

повинна бути введена часова мітка. 
Create alternate archives Загублені файли архіву (режим Runtime 

не активний) створюються при 
наступному запуску режиму Runtime.  

Це можливо при настройці опції “At start and end of Runtime” з “Cyclic storage”.Якщо 
ця опція неактивна, то записуватись буде тільки поточний цикл. 
 

 



 
1.2.4. Деталізований перегляд 
Створений архів відображається в деталізованому перегляді менеджера проектів.  
За замовчуванням відображаються наступні стовпці: 

Archives 
Start, stop 
Start 
Scan 
Evacuate 
Batches 
Number 
expected size 

Ці стовпці являються статичними та не можуть бути видалені. 
 

1.2.4.1. Сортування даних 
Система управління надає можливість відобразити всі дані у вигляді 
відсортованого по зростанню списку. Для цього натисніть на заголовок стовпця. 
Обраний стовпчик буде відмічно значком ''труба''. 
 

1.2.5. Визначення послідуючих архівів 
Если бы у Вас есть какой-нибудь вид обратной связи  
1.2.5.1. Вибір архіву 

 
 
Process variables Вибір необхідних змінних 
Summarising Functions 

- Sum Сума значень обраних змінних 
- Average  Середнє число значень обраних змінних 
- Minimum  Мінімальне значення змінної 
- Maximum   Максимальне значення змінної 



У вікні Archives перераховуються обрані змінні та визначений для них тип 
стиснення даних. Тут стовпці можуть бути додані або видалені. 

 
 
Також, доповнення змінних до послідовного архіву здійснюється через Drag&Drop. 
Кожна змінна обирається з основного архіву і переміщується до обраного типу 
стиснення даних послідовного архіву. 
Для послідовних архівів системою управління автоматично встановлено 
безпосереднє сканування. Режим сканування не може бути змінений. Частота 
сканування залежить від довжини основного архіву. Значення технологічних 
змінних записуються в позлідовний архів кожен раз, коли закінчено повний 
перегляд основного архіву. Якщо в розділі Options основного архіву не внесено 
ніяких змін, за замовчуванням для розрахунку використовуються всі значення 
основного архіву (також I-Bit, та значення внесені вручну). 
 

1.2.6. Пакетне архівування 
Пакетне архівування враховує просте розподілення пакетних значень символів 
при записі їх в архів. 
Для більш швидкого доступу до пакетів в пакетному фільтрі на один архів 
створюється один індекс. Щоб відбувалась автоматична індексація пакетів 
необхідно активізувати при визначенні архіву опцію Index batches. Індекс 
зберігається в файл <archive-short term>.ARI. При збереженні пакетного архіву в 
індексному файлі автоматично генерується відповідний запис. При вилученні 
архіву індекс також оновлюється. 
Для вилучення архіву в формат ARX, до нього повинна бути додана додаткова 
опція. 
Якщо архіви видалені, для нового архіву індексація буде проводитись новою 
функцією Index archive. 
Індекс створюється з файлу архіву тільки в каталозі RT. Якщо архіви читаються з 
резервного сховища, всі файли читаються один за одним. 
Функція Index archves заново генерує для архіву пакетний індекс. Генерація 
індексного файлу може зайняти багато часу, в залежності від кількості файлів 
архіву. Щоб не блокувати режим Runtime, ця процедура виконується в фоновому 
режимі. Якщо нова індексація не закінчена, але пакетні значення уже необхідні, 
цей запит буде знаходиться в очікуючому стані, поки процедура повністю не 
закінчиться. З опцією Execute synchronously, виконання функцій системи буде 
знаходиться в очікуючому стані, поки нова індексація не закінчиться. 
 
 



1.2.6.1. Визначення пакетного фільтру 
Пакетний фільтр використовується в багатьох різних функціях (picture switch, 
exporting, printing, lists, і т.д.). 

 
 

Filter on batches active Ця опція повинна бути активована, якщо Ви хочете 
використовувати функції archive та protocol 

Batch Фільтрування по імени архіву. Символ '*': всі пакети 
в межах визначеного часу 

Last closed batches Відображається n-останніх закритих пакета 
Обравши цю опцію, пункт with filterdialog повинен 
бути деактивований 

Time limits 
- Outside Включаючи пакети, які тільки частково лежать в межах 

визначеного часу 
- Inside Не включаючи пакети, які тільки частково лежать в межах 

визначеного часу 
- From outside Пакети, які почалися до визначеного часу; пакети, які 

закінчуються після визначеного часу не включаються 
- To outside Пакети, які закінчились після визначеного часу; пакети, 

які були початі до визначеного часу не включаються 
- Cut Записуються змінні пакетів, які тільки частково лежать в 

межах визначеного часу. 
 

1.2.7. Рядкове архівування 
Рядкові змінні можуть бути заархівовані. Вони зберігаються в файлі в форматі 
<short term><Time>.AVS. Цей файл містить тільки рядкові дані і має логічний 
зв’язок з файлом ARX. В файлі ARX зберігається інформація відносно виконання 
архіву. 
 
! Якщо в архіві рядки не зберігаються, архів ARS не буде створений. 
 
Операції повинні включати обидва файла. Якщо файл ARS відсутній, дані з ARX 
файла не завантажаться. Рядкові дані зберігаються в Unicode, з динамічною 
зміною довжини даних. Це необхідно для збереження пам’яті та усунення 
залежності від довжини певної рядкової змінної. 
В властивостях змінних визначається додаткове значення для рядків, так, щоб 
архів завжди мав які-небудь значення. 



При визначенні розмірів архіву Редактор орієнтується по довжині максимальної 
рядкової змінної. 
 
! Якщо довжина рядкової змінної, яка буде заархівована, зміниться, поле даних 
повинне адаптуватись до цього. Настройка цих можливостей може бути зроблена  
вручну з використанням спеціальних інструментів бази даних (наприклад, 
Enterprise Manager for MS-SQL Server), або при конфігуруванні архіву. Відкрийте 
закладку властивостей архіву Save та зробіть відповідні настройки. При закритті 
діалогу зміни в базі даних вступлять в силу. 
Внесіть ці зміни перед тимм, як вони будуть передані в режим Runtime (при 
використанні функції reload чи restart). В протилежному випадку, більш довгі рядкі 
можуть бути заархівовані в скороченому вигляді. 
 

1.2.8. RDA (Збір даних в режимі реального часу) 
Сервер даних архіву використовується для запису офлайнових даних. 
1. Визначення змінних в PLC. 
Для кожної RDA змінної в PLC повинна бути створена окрема, безперервна, 
лінійна область.  
Щоб уникнути проблем, тип даних змінних не повинен бути меншим, ніж 
визначений для цих змінних в PLC! 
Перша змінна облсті в PLC резервується для RDA та служить для забезпечення 
процесу передачі. Тобто, якщо значення цієї змінної в PLC встановлюється в 1, всі 
наступні значення змінних цієї області завантажаться в систему управління 
процесом та архівуються. Після закінчення процесу завантаження даних драйвер 
автоматично змінить значення цієї змінної назад в 0. 
2. Визначення змінних в системі управління процесом 
Визначте свої змінні в системі управління процесом як описано раніше. Змінні 
повинні братися з наперед визначенної безперервної лінійної області в PLC. 
Майте на увазі, що необхідно встановити властивість Recording type в розділі 
Additional settings/Harddisk data storage в postsorted values (RDA). 
3. Визначення архіву в системі управління процесом 
Створіть архів та оберіть RDA змінні. Цей архів повинен мати довільний тип запису 
даних. 
 

1.2.8.1. Формат даних PLC 
Доступні типи даних RDA (byte, word, dword, float) залежать від використовуємого 
драйвера zenon (наприклад, S5PG32, PSUNI32, ...). 
 
! У випадку, коли PLC та PC мають різний системний час, ніякі значення не будуть 
зчитуватись. Тому завжди синхронізуйте час. 
 

1.2.8.2. Опис заголовку 
Index [0]. 
Розмір залежить від типу даних в системі управління (BYTE, WORD, DWORD, 
FLOAT). 
Як тільки будуть потрібні дані користувача, PLC встановить прапорець тригера в 1. 
Після одержання системою управління необхідних даних, цей прапорець 
автоматично перейде в стан 0.  
Index [1] 
32 Bit Intel Format. Кількість даних установлена в PLC. 
Index [2] 
32Bit Intel Format. Час циклу в мс (використовується тільки для TYP1). 
Встановлено PLC. 



Index [3] 
32bit Intel format. Type 1... без часу (тільки при необхідності); 
  Type 2...з форматом часу 1; 
  Type 3… з форматом часу 2; 
  Type 4…встановлено PLC. 
Index [4] 
32Bit Intel Format. Індекс самого старого значення (важливо тільки для TYP 1). 
Встановлено PLC. 
Index [5] 
Початок вихідних даних. Розмір залежить від типу даних системи управління (byte, 
word, dword, float). 
 

1.2.8.3. Опис типів 
 

1.2.8.3.1. TYPE 1 
Index [5] 
Розмір залежить від типу даних в системі управління (byte, word, dword, float).  
Index [6] 
Index [...] 
 
Number 5 Result in archive 
Oldest value 0 1 2 3 4 Archive 
Value 
PLC 
Index 
PLC 
Value Value Value Value Value Time 
1 0 1 2 3 4 5 00:00 
2 1 5 1 2 3 4 00:01 
3 2 4 5 1 2 3 00:02 
4 3 3 4 5 1 2 00:03 
5 4 2 3 4 5 1 00:04 
 
! Цей тип був замінений на Type 4, і більше не повинен використовуватись. Він все 
ще існує тільки по причинам сумістності. 
 

1.2.8.3.2. TYPE 2 

Index [5] 
Розмір залежить від типу даних в системі управління (byte, word, dword, float). 
Index [6] 

4 byte long time format --> 
Byte1=hours 0 - 23 
Byte2=minutes 0 - 59 
Byte3=seconds 0 - 59 
Byte4=hundredths of seconds 1 - 100 

Index [7] 
Розмір залежить від типу даних в системі управління (byte, word, dword, float). 
Index [8] 

4 byte long time format --> 
Byte1=hours 0 - 23 
Byte2=minutes 0 - 59 
Byte3=seconds 0 - 59 
Byte4=hundredths of seconds 1 – 100 



Index [...] 
 

1.2.8.3.3. TYPE 3 

Index [5] 
Розмір залежить від типу даних в системі управління (byte, word, dword, float). 
Index [6] 

8 byte long time format -> 
Byte 1 = year 97, 98, ... 
Byte 2 = month 1 – 12 
Byte 3 = day 1 – 31 
Byte 4 = hour 0 – 23 
Byte 5 = minute 0 – 59 
Byte 6 = second 0 – 59  
Byte 7 = hundreth second 0 – 99 
Byte 8 = res. 

Index [7. 
Розмір залежить від типу даних в системі управління (byte, word, dword, float). 
Index [8] 

8 byte long time format -> 
Byte 1 = year 97, 98, ... 
Byte 2 = month 1 – 12 
Byte 3 = day 1 – 31 
Byte 4 = hour 0 – 23 
Byte 5 = minute 0 – 59 
Byte 6 = second 0 – 59  
Byte 7 = hundreth second 0 – 99 
Byte 8 = res. 

Index [...] 
 

1.2.8.3.4. TYPE 4 

Index [5] 
8 byte long time format -> 
Byte 1 = year 97, 98, ... 
Byte 2 = month 1 – 12 
Byte 3 = day 1 – 31 
Byte 4 = hour 0 – 23 
Byte 5 = minute 0 – 59 
Byte 6 = second 0 – 59  
Byte 7 = hundreth second 0 – 99 
Byte 8 = res. 

Index [6] 
Index [...] 
 

1.2.9. Настройка відображення  
Report Generator 
Рядкові дані архіву можуть бути відображені у вигляді звіту. 
Extended Trend 
Вибір рядкових змінних як вихідні дані блоковано. 
DBF recording 
Якщо як формат архівування був обраний DBF, в таблицю добавляється 
додатковий стовпчик з назвою «Strwer». Як довжина рядку береться сама довга 
рядкова змінна, яка буде архівуватися, однак максимум допускається 255 
символів. 



SQL 
В таблицю <project name>_<short description> добавляється два додаткових 
стовпчика. 
GUID (36 символів). 
STRVALUE (символьна змінна). Довжина залежить від самої довгої рядкової 
змінної, яка буде архівуватися. Для числових каналів це поле має значення нуль. 
В таблицю <project name>_VARIABLES добавляється додатковий стовпчик. 
GUID (36 символів). 
Додаткова таблиця містить пакетну інформацію для архіву. В цій таблиці 
відображається наступна інформація: пакетна назва, час старту та зупинки. 
 
! Якщо завантажується велика кількість архівних даних, це призводить до втрати в 
режимі Runtime продуктивності. 
 

1.2.10. Послідовність архівування 
Запам’ятайте, що передача даних займає деякий час. Так, після спрацювання 
події, в залежності від кількості значень, в системі управління може бути затримка 
в декілька секунд. 
Запам’ятайте, що PC працює асинхронно з SPC, тому не всі тригерні прапорці 
можуть спрацювати в один і той же час. Це може призвести до помилок у часі 
(може трапитись тільки з TYPE 1). 
Рішенням цієї проблеми є використання в SPC часової мітки (TYPE2, TYPE3 та 
TYPE4). 
З використанням TYPE4, на відміну від TYPE2 та TYPE 3, передається тільки 
стартовий час. Майте на увазі, що послідовність запису даних в TYPE4 
здійснюється в протилежному TYPE 1 порядку. 
 
! В системах управління з використанням технології резервування перехід на 
резервний сервер здійснюється тільки після того як були завантажені та узгоджені 
всі проекти. Оскільки не існує резервного буферу для збереження даних під-
проектів, під час переходу на резервну систему або при перезавантаженні, нові 
дані в архів не надходять. 
 

1.2.11. Функції архіву: запуск, зупинка, активація 
Для управління та контролю архіву доступні наступні функції: 
Archive: Start Запуск створеного в Редакторі архіву 
Archive: Stop  Зупинка створеного в Редакторі архіву 
Archive: List of active archives  Контрольне вікно для перегляду архівів, що 

виконуються в даний момент. 
При виклику системної функції Start an archive автоматично відкриється менеджер 
архіву та, після вибору архіву, згенерується визначена користувачем функція. 
При виклику системної функції Stop an archive автоматично відкриється менеджер 
архіву та, після вибору архіву, згенерується визначена користувачем функція. 
Якщо в настройках поведінки архіву в режимі Runtime обрана опція At start and end 
of archive, то використовувати функції Start an archive та Stop an archive не 
потрібно. 
При виклику системної функції List of running archives, настройка параметрів 
передачі не потрібна. В режимі онлайн архіви, що виконуються в даний момент 
будуть відображені у вікні. 
 

 
 
 



1.2.12. Профілі 
Профілі – це визначені настройки фільтру, які можуть бути збережені 
користуваччем в режимі Runtime. Для використання профілів в Control elements є 
підменю Profiles з наступними елементами: 
Profiles  Керування профілями 
Profile selection Вибір збереженого профіля (з елемента combobox) 
Save   Збереження настройок як профіль (кнопка) 
Delete  Видалення профілю (кнопка) 
 
Тепер параметри настройки фільтру можуть бути змінені в Runtime. В поле Profile 
selection вводиться назва профілю. 
Кнопкою Save  профіль зберігається та може використовуватись в майбутніх 
сеансах. 
Якщо існуючий профіль більше не потрібен, кнопкою Delete Ви можете його 
видалити. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.3. Функції 
 
1.3.1. Функції архівування 
  
1.3.1.1. Зупинка 
Ця функція використовується для зупинки в онлайн режимі працюючого архіву. 
Після зупинки автоматично буде виконуватись сконфігурований скрипт закінчення 
архіву. 
Перед тим як використовувати цю функцію, в Редакторі необхідно створити хоча б 
один архів. 

 
 
Вкажіть при настройці системної функції як параметр передачі короткий 
ідентифікатор архіва, наприклад, Stop an archive [01]. 
 

1.3.1.2. Індексація архіву 
Ця функція виконує більш пізню індексацію пакетних архівів. Вона 
використовується після видалення або Редагування одиничних архівів. 
Вкажіть цю функцію пакетному архіву, який повинен бути індексований як 
параметр передачі. Конфігурування цієї функції здійснюється через маску діалогу, 
в якому перераховуються тільки існуючі пакетні архіви. 



 
 
Execute synchroneously 
Активна: якщо ця функція буде виконуватись в скрипті, то наступна функція не 
почне виконуватись до тих пір, поки виконання цієї функції не закінчиться. 
Неактивна: якщо ця функція буде виконуватись в скрипті, то наступна функція 
буде виконана одразу ж після цієї функції, незалежно від того, закінчилось 
виконання першої чи ні. 
 

1.3.1.3. Запуск 
Ця функція використовується для запуску в онлайн режимі сконфігурованого 
архіву. Після запуску архіву, автоматично буде виконуватись встановлений скрипт 
запуску архіву.  
Перед використанням цієї функції, в Редакторі необхідно створити, хоча б, один 
архів. 

 
 



Як параметр передачі вкажіть короткий ідентифікатор архіву, наприклад, Start an 
archive [01]. 
 

1.3.1.4. Список активних архівів 
Ця функція використовується, щоб відобразити наперед визначене системне вікно  
архіву, який в даний момент виконується в онлайн режимі. Системне вікно 
відображується в фоновому режимі та є завжди активним. 

 
 

1.3.1.5.Експорт архіву 
Ця функція використовується для експорту архівних даних в файл. 
Задайте конфігурацію файлу (назва, шях, форматування), архів, та як параметр 
передачі часовий фільтр. Ця функція конфігурується через маску діалогу. 

 
 
Name  Визначення імені файлу для експорту архіву 
Archive Вибір архіву 
Time  Визначення періоду часу з вказанням формату та типу 
Batches  Вибір необхідних пакетів 
 

1.3.1.5.1. Експорт архіву - назва 
Щоб експортувати дані в файл виберіть всі необхідні опції та змінні. 



 
 
File name 
Ім’я файлу (файл завжди імпортується з тим же ім’ям). Не використовуйте 
спеціальні символи! 
Generate file name automatically 
Активна: ім’я файлу генерується автоматично, у відповідності з коротким 
ідентифікатором архіву, ідентифікатором користувача та ключем дня. 
Неактивна: користувач сам повинен ввести ім’я файлу в графі Name of export file. 
Name. YMDHMM.yyy 

Y рік (одна цифра: 1..9, A, B, C...) 
M місяць (одна цифра: 1..9, A, B, C...) 
D день (одна цифра: 1..9, A, B, C...) 
H години (одна цифра: 1..9, A, B, C...) 
MM  хвилини (дві цифри) 
Yyy тип файлу (DBF, ТЕКСТ, XML) 

Generate name autom. from batchname 
В якості імені експортного файлу береться пакетна назва. 
Identification 
Довільний ідентифікатор (dBase - 29 символів; ASCII-2 символа); автоматично 
прикріплюється до імені файлу, тільки якщо активна опція Generate file name 
automatically. 
Database           База даних, яка буде використовуватись 
Report    Таблиця, яка буде використовуватись 
Defeined export path 
Відображає директорію, куди буде експортуватись архів. Шлях можна змінити на 
File/Configuration/Project/Paths/Path name. 
Filter dialog   
Перед експортом даних активізується планувальник для вибору часового 
проміжку. 
Read Archive from Backup-path 
Архів, який будуть експортуватись, читається з бекап-файлу. 
Format  Визначення формату експортного файлу 

dBase -  dBaseIV формат (*.DBF). Тут в імені файлу дозволяється 
використоувати не більше 8 символів. 
ASCII - текстові ASCII файли (*.TXT). ЯІкщо опція унікод активна, 
текстові файли створюються в форматі Unicode. 
XML - XML файли. 
SQL - виборка з бази даних SQL. 



Columns   Визначаються стовпці, з яких буде експортуватись інформація 
Variable name   Ім’я змінної 
Value.   Значення 
Status.    Стан відповідної змінної  
Date.    Відповідна часова мітка (число) 
Time.   Відповідна часова мітка (час) 
 

1.3.1.5.2. Архів 
Після конфігурування файлу вкажіть архів, який буде експортуватись. 

 
При настройці системної функції як параметр передачі установіть короткий 
ідентифікатор архіву, наприклад, [auto] 01 [T]ascii. 

 
 
1.3.2. Перемикання на зображення «Ревізія архіву»  
Для активізації зображення «Ревізія архіву», необхідно попередньо сконфігуровати 
в Редакторі відповідний фільтр. 
 
! Параметри настройки фільтру можуть бути змінені в режимі Runtime. 
 

 



 
Filter  Визначення критеріїв фільтру (змінні, значення, стан) 
Format Відображенння формату та сортування даних архіву, що 

відображуються 
Time           Сортування всіх даних по даті та часу 
Variable       Сортування за ім’ям змінної 
Unsorted     Без сортування 
 
Після вибору архіву визначається фільтр. Відповідний діалог має три вкладки: 

 
 
Status     Фільтрування у відповідності з визначеними бітами 
                                  стану 
Variable    Вибір необхідиних змінних архіву 
Value (Minimum, Maximum)  Вибір всіх архівних значень з заданого діапазону 
 
Будь-ласка, виділіть деякий резерв пам’яті для Редагування архівів. 
Опції фільтру Status, Variable та min/max доступні, тільки якщо опція all entries на 
закладці Filter не активована. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4. Онлайнові операції 
В режимі Runtime вікно ревізії архіву викликається відповідним функціональним 
запитом (наприклад, кнопкою). Автоматично відкривається наперед визначене в 
редакторі вікно. 

 
 
Open   Відкриття іншого архіву та встановлення параметрів фільтру 
Close  Закриття активного архіву 
Save Збереження змін в архіві та оновлення його даних при наступному 

запиті 
Edit   Редагування даних обраного архіву. Змінені вручну дані змінять свій 

стан на Manual value 
Paste  Вставка у відповідні файли архіву. Якщо файлів архіву для цього 

діапазону часу не існує, то вставка неможлива. Відповідне 
повідомлення про помилки з’явиться у вікні списку фільтру 

Delete Видалення запису архіву 
Selection  Вибір декількох записів архіву 
Windows  Відкриття діалогу для відображення списку перегляду архіву  

Тут може бути визначена ширина колонки відображення інформації та 
шрифт 

Print  Друк відкритої архівної інформації 
 
Для друку архіву використовується файл ARV_G.FRM з відповідними ключами. 
Циклічна частина виділяється символами %%. Файл повинен зберігатись в 
інсталяційній директорії. 
 
Ключові слова: 
@HEADZEIT – часова мітка архіву; 
@ARCHIVNAME – назва архіву; 
@DATZEIT – часова мітка даних архіву; 
@KANALNAME – ім’я змінної архіву; 
@WERT – значення; 
@EINHEIT – одиниця виміру; 



@AMELDUNG – текст стану; 
@STATUS – статусний текст.  
 
Приклад: 

ARV_G.FRM 
@HEADZEIT @ARCHIVNAME 
Page: @SEITE -----------------?? 
Date/time TTA Value Unit Condition text Status 
?-------------------------------------------------------------------------------------------------? 
%% 
?@DATZEIT @KANALNAME @WERT @EINHEIT @AMELDUNG 
@STATUS 
?%% 

 
Кожна кнопка виконує визначену для неї за замовчуванням функцію. Над кнопками 
знаходиться поле: 
Archive name   Короткий ідентифікатор активного архіву 
Number of entries  Загальна кількість рядків записів архіву 
Number I bit   Кількість записів архіву зі статусом «I-bit» 
 
Вікно списку фільтра може використовуватись як повний короткий огляд 
можливостей установок фільтру та умов його редагування. 

 
 
Якщо архів відкритий та відображається, тоді значення можуть бути змінені. 
 

1.4.1. Тип зображення «Ревізія архіву» 
Тип зображення Archive revision використовується для онлайнового відображення 
та редагування значень архіву в формі таблиці. Більш детальну інформацію 
відносно наперед визначених типів зображень Ви знайдете в розділі “Зображення / 
Наперед визначені типи зображень”. 
 
! Архівний модуль повинен мати ліцензію на використання функцій. 
 
Створення вікна архіву здійснюється в Редакторі шляхом створення нового 
зображення типу Archive revision. 
На зображення з меню Control elements Ви можете вставити всі необхідні 
елементи. 



 
Default Автоматично вставляє задані за замовченням елементи. Якщо 

необхідні не всі елементи управління, пізніше вони можуть бути 
видалені, переміщені та індивідуально впорядковані 

Buttons   Наперед визначені елементи управління 
Open   Відкриття нового архіву 
Close   Закриття поточного архіву 
Save    Збереження змін в архів 
Edit    Редагування обраних значень 
Paste    Вставка нових значень в архів 
Delete   Видалення значень з архіву 
Selection   Вибір критеріїв фільтрування 
Columns   Вибір колонок 
Print   Друк 
Archive list box   Відображення списку архівів 
Filter list box         Відображення критеріїв фільтру 
Number values     Читання значень 
Number I bit Читання значень, які відмічені маркером I-bit (біт стану) 
Display short des  Відображення короткого опису архіву 
Archive active   Поточний стан обробки архіву (активний, неактивний) 
Profiles    Управління профілями 
Profile selection   Вибір збереженої конфігурації 
Save     Збереження настройок як профіль 
Delete   Видалення профілю 
 
При виборі Default в меню Control elements всі елементи управління завантажаться 
зі стандартними значеннями в наперед визначених позиціях. 

 
 
Можливі будь-які зміни елементів управління (розмір, орієнтація та розташування, 
шрифт). Обраний шрифт буде відображатися тільки в онлайн режимі. Всі 
непотрібні елементи можна легко видалити. Також можлива вставка будь-яких 
векторних та динамічних елементів зображення. 
Активація зображення в онлайн режимі здійснюється функцією Picture switch. 
 



 
1.4.2. Робота з функцією Archiving 
В онлайн режимі для контроля та управління архівом доступні наступні функції: 

Archive: Start – запуск створеного в Редакторі архіву; 
Archive: Stop – зупинка створеного в Редакторі архіву; 
Archive: List of active archives – вікно контролю архівів, що виконуються в 
даний момент; 
Index Archive. 
 

! Запущений архів реєструє дані в альфа-архів (kk.ARX; kk - короткий 
ідентифікатор архіву). Якщо архів зупинений системою (функція Stop an archive), 
файл зберігається з іншою назвою. Якщо онлайн операція закінчена без 
визначення (сбій живлення) тоді альфа-архів залишається. Якщо архів 
сконфігурований як циклічний, то при рестарті Runtime режима для недостаючої 
області поточного інтервалу часу, він заповниться довільними значеннями, 
встановленими за замовчуванням.  
 

1.4.2.1. Редагування значень 
Значення змінних, що записані в архів, можуть бути змінені подвійним натиском на 
поле відповідного значення або натиском кнопки Edit. Після цього система 
запропонує ввести нове значення. 

 
 
Якщо одне або більше значень були змінені, то статус відповідних записів 
зміниться на Manual value. В той же час колір заголовка колонки зміниться з 
синього на червоний і активізується кнопка Save.  
 

1.4.2.2. Додавання значень 
Для внесення додаткових або втрачених даних в закриті, неактивні архіви, 
необхідно натиснути кнопку Insert. Автоматично відкриється вікно вводу. 

 



 
При вставці всі записи отримують одну часову мітку. 
Якщо не виділити ніякого запису, то можна визначити стартовий час для 
заповнення та цикл (в секундах). 

 
 
Якщо одне або більше значень були змінені, то статус відповідних записів 
зміниться на Manual value. В той же час колір заголовка колонки зміниться з 
синього на червоний і активізується кнопка Save.  
 

1.4.2.3. Видалення значень 
Якщо необхідно видалити з архіву один або більше записів, то відповідні рядки 
повинні бути відмічені мишею або кнопкою Selection, після чого необхідно 
натиснути кнопку Delete. З’явиться вікно підтвердження видалення. 

 
 
Якщо Ви дійсно бажаєте видалити ці значення – натисніть Yes, якщо ні – No. 
 

1.4.2.4. Зберження значень в архіві 
Поточні незбережені зміни в архіві виділяються червоним заголовком. Значення 
зберігаються в архіві після натиску кнопки Save. Якщо до редагованого в даний 
момент архіву прикріплений послідуючий архів, то всі відповідні значення в ньому 
також оновляться. 
 

1.4.2.5. Визначення списочного представлення 
Для форматування списку представлення архівних даних в онлайн режимі 
необхідно натиснути кнопку Window. 



 
 

1.4.2.6. Вибір декількох значень 
Для багаторазового вибору значень необхідно натиснути кнопку Selection. 

 
 
Активізація відповідного перемикача відключить можливість вибору змінних та 
дозволить задати часовий фільтр. 
В Runtime режимі після визначення настройок фільтру дані архіву набудуть 
темного кольору. 



 
 
Якщо необхідно зняти виділення, то в діалоговому вікні потрібно активувати опцію 
No entry. 


