1

Proficy Operations Hub (OpHub)
Sodobno in centralizirano orodje za hitro izdelavo industrijskih
aplikacij v spletnem okolju
Proficy Operations Hub proizvajalca GE Digital je centralizirano spletno okolje za združevanje,
vizualizacijo, analizo in razumevanje procesnih podatkov. Z njim lahko službe na vseh nivojih
organizacije povečajo operativno učinkovitost ter sprejemajo boljše in hitrejše odločitve na
podlagi trenutnih procesnih podatkov iz SCADA sistemov, zgodovinskih Historian podatkov
ali na podlagi poslovnih podatkov iz MES ali ERP sistemov.
OpHub omogoča pregled, nadzor, upravljanje ali izvajanje analiz znotraj standardnih spletnih
brskalnikov. Zasnovan je s tehnologijo HTML5, zato deluje na vseh sodobnih brskalnikih, ne
glede na vrsto naprave in operacijski sistem, z vključenimi varnostnimi mehanizmi, ki se uporabljajo v varnih spletnih aplikacijah.
Razvijalci rešitev lahko z OpHub izkoristijo zmogljiva razvojna orodja za hitro izdelavo spletnih
aplikacij brez znanja programiranja. Proizvajalec želi z njim uporabnikom omogočiti celovito
povezljivost s programskimi rešitvami GE Digital, relacijskimi (SQL) podatkovnimi bazami ter
z drugimi standardnimi in uveljavljenimi protokoli industrijskega interneta stvari (IIoT), kot so
na primer OPC UA, MQTT ali REST.

Najpomembnejše lastnosti in funkcionalnosti Proficy
Operations Hub:
π C
 entralizirano in enotno uporabniško okolje za združeva-
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nje, vizualizacijo in analizo različnih procesnih ali poslovnih
podatkov v kontekstu modela opreme.
 ovezljivost z IoT sistemi in napravami ter z ostalimi proP
cesnimi in poslovnimi sistemi (SCADA, Historian, MES, …).
S stalnim vpogledom v delovanje sistema, kjerkoli se uporabnik nahaja ter z možnostjo nadzora in upravljanja, lahko
uporabniki bistveno skrajšajo odzivne čase za ukrepanje in
izboljšajo učinkovitost delovanja procesov.
 porabniški vmesnik omogoča uporabo na različnih veliU
kostih in ločljivostih zaslonov, kot so namizni računalniki,
tablice, pametni telefoni in pametne ure, saj je narejen v
skladu z “Responsive Design” smernicami.
 iter in enostaven razvoj nadzornih plošč (Dashboards) in
H
ad-hoc pogledov za prikaz ključnih kazalnikov uspešnosti
in učinkovitosti delovanja procesov in trend analiz.
 azvoj spletnih aplikacij brez programiranja.
R
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Kako OpHub deluje?
Za izdelavo aplikacij se uporablja OpHub Designer, v katerem poteka razvoj z uporabo funkcije
»povleci in spusti« (Drag&Drop) in brez programiranja. Končni uporabniki do razvitih spletnih
strani (aplikacij) dostopajo samo v »runtime view« načinu, kjer posamezne spletne strani odpirajo preko URL povezav ali v mobilnih verzijah s QR kodo.
Potek razvoja aplikacije je kratko opisan v naslednjih alinejah in prikazan na spodnji sliki.

Definiraj podatke in Model
(tipe objektov)

Naredi povpraševanja
“Query”
Aplikacijo odpreš z URL linkom ali QR kodo
v Runtime načinu
Naredi aplikacijo

Povezava z viri podatkov
OpHub omogoča enostavno povezavo z viri podatkov GE Historian, REST ali MQTT. V prvi polovici leta 2020 pa bodo na voljo še povezave s SQL, OPC UA, in iFIX SCADA viri.
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Definiranje objektov in model opreme
Preprosto definirane nove objekte in njihove lastnosti uparimo s podatkovnimi viri in ustvarimo model opreme (linije, tovarne, obrati). Tako dobi uporabnik predstaven in razumljiv vpogled v podatke in enostavno iskanje informacij.

Določitev poizvedb in dogodkov
Nad določenimi podatki lahko ustvarimo različne poizvedbe (npr. za branje, vstavljanje, brisanje ali spreminjanje podatkov), ki jih kasneje uporabimo oz. prožimo znotraj same aplikacije.
Poleg poizvedb lahko ustvarimo tudi dogodke, da OpHub ob določenem dogodku (npr. ob
preseženi vrednosti KPI) pošlje uporabniku ali skupini uporabnikov e-mail sporočilo, sproži
novo poizvedbo, ali posreduje določen ukaz neposredno napravi.

Razvoj aplikacije
π Razvojni vmesnik vsebuje že predefinirane objekte in knjižnice vizualnih pripomočkov (angl.

Widgets), ki jih uporabnik s funkcijo povleci&spusti umesti na sliko aplikacije. V desnem meniju nastavi poizvedbe, ki se bodo izvajale na slikah. Prav tako nastavi vizualne lastnosti
posameznih pripomočkov, določi podatke, s katerimi bo pripomoček upravljal in pripravi
različne akcije, kot npr.: branje/pisanje podatkov, postavljanje globalnih spremenljivk, skrij/
prikaži poljubni pripomoček, odpri novo sliko ali pojdi na določeno URL stran.
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π Uporabnik lahko določi tudi pogoje, pri katerih se bo pri-

pomoček prikazal ali skril. Možno pa je izvajati tudi različne kalkulacije nad podatki s pomočjo formul. Te obdelane
podatke lahko nato prikazujemo znotraj aplikacije oziroma
znotraj izbranega pripomočka.

Določitev pogledov za
različne naprave
Znotraj razvojnega načina
aplikacije lahko določimo
razporeditev elementov in
jim določimo, kakšen pogled bo imela aplikacija na
različnih napravah (namizni
računalnik, tablični računalnik, pametni telefon, itd). Za
vsak pripomoček (oz. Widget) lahko določimo, na kateri napravi se bo prikazoval ter v kakšni obliki in razporeditvi glede na zaslon naprave.

Pravice in dostop do aplikacij
Do razvitih spletnih strani (v »runtime«
načinu) lahko dostopa vsak uporabnik
ali skupina uporabnikov, glede na pravice, ki jih določi razvijalec oz. administrator. Prav tako pa se uporabnike lahko razporeja po grupah in vlogah.

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

Kako vam lahko pomagamo?

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

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

Če vas o orodju OpHub zanima več tehničnih ali komercialnih informacij, podrobnejša predstavitev na daljavo, ali namestitev in usposabljanje za uporabo, nam sporočite.

