
Proficy Historian 8.0
Pomembnejše novosti: 

π  Podpora novim različicam Windows operacijskih sistemov
π  Nova WEB vizualizacija (Proficy Operations HUB – Trend Analysis)
π  Novi Excel Add-In dodatek za Operations Hub
π  Dodatne REST API funkcionalnosti
π  Novi Windows MQTT zbiralec (collector)
π  Uvedba JAVA API
π  Novi ODBC (SQL) zbiralec
π  Izboljšani API-ji za sledenje različicam nameščenih zbiralcev
π  Skupni UAA uporabniki 
π  Povečano število Historian SCADA Buffer tagov

Podpora novim različicam operacijskih sistemov

Proficy Historian v8.0 podpira naslednje novejše Windows 
operacijske sisteme:

π  Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)
π  Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)
π  Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit)
π  Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)
π  Microsoft Windows 7 Professional (32-bit or 64-bit)
π  Microsoft Windows 8.1 Professional (32-bit or 64-bit)
π  Microsoft Windows 10 (32-bit or 64-bit)

Tudi Historian v8.0 ohranja podporo delovanja na starejših 
Windows (Windows 7, Server 2008 R2) sistemih, kar je primer-
no za uporabnike, ki še niso pripravljeni celovito nadgraditi 
svojo infrastrukturo. 

Hkrati pa podpora najnovejšim različicam sistema Windows (Windows 10, Server 2019) omo-
goča izkoriščanje najnovejše strojne in programske opreme z vsemi najnovejšimi varnostnimi 
posodobitvami.

Nova WEB vizualizacija (Proficy Operations HUB – Trend Analysis)

Verzija Historian 8.0 (Standard in Enterprise) vključuje novo orodje Operations Hub – Trend 
Analysis, s katerim ima uporabnik vpogled v zgodovinske (Historian) podatke v obliki grafov. 
Do njih lahko dostopamo s pomočjo brskalnikov preko PC, pametnih telefonov ali tablic, ki 
podpirajo HTML5 tehnologijo. 
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Orodje OpHub podpira podatkovno modeliranje, s katerim lahko uporabnik pripravi model 
opreme, ki ga veže s posameznimi procesnimi spremenljivkami (tagi). Tako podatki postanejo 
strukturirani in pregled nad njimi bistveno enostavnejši. 

OpHub je sestavljen iz intuitivnega spletnega vmesnika, ki 
je razdeljen na aplikacijo za uporabnike in razvijalce. Raz-
vijalci v aplikaciji preprosto določijo podatkovne vire (His-
torian, iFIX, REST API, MQTT, OPC UA) in pripravijo model 
opreme (tudi s pomočjo Excel add-in orodja), ki ga uparijo s 
podatki iz podatkovnih virov. Prav tako določijo uporabnike 
in njihove pravice, na podlagi česar je aplikacija pripravljena 
za uporabo.

Aplikacija za »trend analize« vsebuje izbiro med prikazom 
živih (real-time) ali zgodovinskih podatkov. Izberemo lahko 
prikaz trenda preko strukture modela opreme ali direktne 
podatke (tage). Prav tako omogoča shranjevanje grafov (fa-
vourites), zoom in izračun delte, izvoz podatkov in tiskanje 
grafov, dodajanje komentarjev na graf ter časovno izbiro 
in izbiro načina poizvedbe (npr. interpolated, max, min, 
average, …).
Licenco Operation Hub lahko razširimo na polno verzijo, ki 
omogoča razvijanje več aplikacij, prikazovanje KPI, tabel, 
grafov in še veliko več, kar opisujemo v posebnem doku-
mentu oz. ločeni novici.

Novi Excel Add-In 
dodatek za Operations 
Hub

V različico Historian 8.0 je do-
dan Excel dodatek za Opera-
tions Hub, ki uporabnikom 
omogoča enostavnejše pre-
gledovanje in poizvedova-
nje po zgodovinskih podat-
kih in definiranih objektih v 
obliki drevesne strukture oz. hierarhiji procesnega modela opreme. 

Dodatne REST API funkcionalnosti

Historian REST API omogoča dostop do Historian podatkov s pomočjo sodobnih spletnih  teh-
nologij. Spletne aplikacije se na Historian lahko povezujejo neposredno, pri čemer ne potre-
bujejo dodatnih vtičnikov. 

REST API je vključen že v verzijo 7.0, verzija 8.0 pa uporabnikom nudi možnost možnost zapiso-
vanja podatkov v Historian tag-e ali njihovo preimenovanje ter možnost določitve maksimal-
nega števila vrnjenih vzorcev (pri poizvedbah).
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Novi Windows MQTT zbiralec 
(collector)

Historian v8.0 omogoča tudi uporabo novega 
Windows MQTT zbiralca (collector). Historian 
MQTT zbiralec se lahko poveže s poljubnim 
MQTT Broker-jem. Tako lahko iz različnih IoT 
naprav na hiter in enostaven način zajemamo 
procesne podatke, jih shranjujemo v centralno 
Historian bazo ter nad njimi izvajamo analize.

Uvedba JAVA API

Za uporabnike in razvijalce, ki raje uporabljajo JAVA orodja, 
je GE Digital razvil novo možnost povezave s Historian stre-
žnikom preko JAVA API-jev. Tako lahko iz različnih spletnih 
aplikacij izmenjujemo podatke s procesnim Historianom na 
enostaven in sodoben način (npr. branje, pisanje, osveževa-
nje, …), jih obdelamo in prikazujemo.

Novi ODBC (SQL) zbiralec 

V novejših Historian verzijah (7.2 in 8.0) je GE Digital dodal možnost povezljivosti preko upora-
be ODBC (SQL) zbiralec. Ta zbiralec lahko zajema podatke s poljubnega ODBC strežnika (npr. 
SQL) in jih z vsemi standar-
dnimi funkcijami (store&-
forward, kompresija, …) pos-
reduje lokalnemu Historian 
strežniku ali Historian stre-
žniku v oblaku. 

Zajeti podatki postanejo 
tako v trenutku na voljo za 
vse druge aplikacije, ki do-
stopajo do Historiana, kot 
so SCADA sistemi, Historian 
Excel Add-In, Operations 
Hub ali druge namensko 
razvite web aplikacije in pro-
grami.



4

Izboljšani API-ji za sledenje različicam nameščenih zbiralcev

Pri Historian Client Access API in Historian SDK v8.0 so dodane nove funkcionalnosti, s katerimi 
lahko poizvedujemo tudi po nameščenih verzijah zbiralcev (različice 5.0 in višje). S tem lahko 
uporabnik bistveno hitreje pridobi informacije o trenutni različici nameščenih zbiralcev, kar je 
predvsem uporabno pri večjih sistemih, kjer je nameščeno več kot 10 zbiralcev in je težko slediti 
vsem spremembam na posameznih sistemih. Na ta način lahko hitro preverimo, če so v kakšnih 
sistemih v uporabi (pre)stare verzije zbiralcev, ki niso več podprte s strani proizvajalca GE Digital.

Skupni UAA uporabniki 

Historian ima v svoj varnostni model vgrajeno uporabo User Account and Authentication 
(UAA) žetonov, s čimer je izboljšana varnost za Web aplikacije, ki dostopajo do Historiana, 
mogoča pa je tudi kombinirana uporaba UAA/LDAP z obstoječimi skupinami uporabnikov za 
standardne Historian odjemalce (Security groups). Verzija Historian 8.0 lahko uporablja skup-
no UAA storitev za overitev uporabnika. Nastavitve UAA storitve lahko konfigurirate tudi z 
drugimi orodji GE Digitala, kot so npr. Operations Hub ali Plant Applications. S tem lahko upo-
rabnik na enem mestu dodaja/odvzema pravice uporabnikom UAA.

Povečano število Historian SCADA Buffer tagov

Historian SCADA Buffer predstavlja eno od podatkovnih baz arhiva, ki beleži zgodovino za 
zadnjih 200 dni. Pri tem se ciklično zadnji podatki začnejo brisati oz. nadomeščati z najnovejši-
mi podatki. V prejšnjih verzijah je bilo na ta način možno zapisovati maksimalno 2.500 tagov, 
sedaj je to število povečano na 10.000 tag-ov za vse uporabnike Standard ali Enterprise verzij. 
Za Historian 8.0 Essential pa je število vključenih tag-ov odvisno od velikosti iFIX licence, in 
sicer po spodnji tabeli. 

iFIX 6.1 Historian 8.0 Essential 

iFIX licenca Število vključenih tag-ov
Permanentna zgodovina

Število vključenih tag-ov
200 dnevna zgodovina

75 100 2500

150 100 2500

300 100 2500

900 500 2500

1500 500 2500

10000 1000 10000

30000 1000 10000

Unlimited 1000 10000

Metronik, d. o. o.
Stegne 9a
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: +386 1 514 0800
Fax: +386 1 511 1635
E-mail: info@metronik.si

Kako vam lahko pomagamo?

V kolikor potrebujete dodatne informacije povezane z opisanimi novostmi ali informacije gle-
de nadgradnje obstoječih sistemov in licenc, nam sporočite.

Kontaktna oseba je Aljaže Stare, ki ga pokličite po telefonu 01 514 08 37 ali mu pišite na naslov 
aljaz.stare@metronik.si.


