
Eksporter 
Danych

Numerycznych
z aplikacji ABB AdvaInform History 2.4-0 

for Linux



Opis Aplikacji
Dane z systemu sterowania procesem produkcyjnym, które do tej pory były dostępne
tylko dla urządzeń kontroli produkcji ( maszyn i komputerów wykorzystujących te dane
celem optymalizacji produkcji ), dzięki tej aplikacji zostają odkodowanie i są dostępne nie
tylko dla maszyn ale równieŜ dla personelu który potrzebuje tych danych. Dane z
systemu są „wyciągane” i prezentowane w standardowych formatach, dzięki czemu
Mogą być poddane dalszej analizie w innych ogólnie dostępnych aplikacjach.

Aplikacja Oracle Data Base Exporter jest programem działającym na 
platformie MS Windows. 
Aplikacja współpracuje z oprogramowaniem ABB AdvaInform History 2.4-0, 

które jest instalowane jako opcja dodatkowa na stacjach operatorskich 
Advant Station 500 Series Operator Station ver. SW*1.8-4.

Oracle Data Base Exporter umoŜliwia:
1. pobieranie danych numerycznych,
2. prezentację danych numerycznych,
3. eksport wybranych danych do:
� aplikacji Microsoft Excel,
� pliku tekstowego ASCII w formacie CSV ( Common Separated Values ),
� pliku w formacie XML ( Extensible Markup Language ).



Funkcjonalność aplikacji            
zmienne procesowe w logach

Prezentacja 
zmiennych 
procesowych 
znajdujących się
w logach o 
odpowiednich 

parametrach.



Funkcjonalność aplikacji        
wartości numeryczne zmiennych procesowych

Wartości 
numeryczne 
zmiennych 
procesowych są
prezentowane 
po rozkliknięciu i
wybraniu logów 

do prezentacji. 



Funkcjonalność aplikacji        
wartości numeryczne zmiennych procesowych

Przykładowa 
prezentacja danych 
numerycznych z 
wybranych przez 
uŜytkownika logów.



Funkcjonalność aplikacji        
Eksport danych do MS Excel

Po eksporcie danych 
do MS Excel tworzony 
jest plik, w którym 
kaŜdemu 
wyeksportowanemu 
logowi odpowiada 
osobna zakładka w
arkuszu Excel’a.



Funkcjonalność aplikacji        
Eksport danych do MS Excel-przykład pliku



Funkcjonalność aplikacji        
Eksport danych do pliku „CSV” ( txt )

JeŜeli na komputerze 
lokalnym nie jest 
zainstalowany MS Excel, 
wówczas dane moŜna 
wyeksportować do pliku w 
formacie „CSV” ( Common
Separated Values ), który 
moŜe być edytowany przez 
kaŜdy edytor tekstowy.



Funkcjonalność aplikacji        
Eksport danych do pliku XML

JeŜeli chcemy wysłać
prezentowane logi do 
innej aplikacji w celu 
dalszej analizy danych, 
wówczas najlepiej 
wyeksportować dane 
do pliku XML’a.



Dodatkowe informacje          
Wymagania

Aplikacja do prawidłowego działania wymaga:

1. Na komputerze lokalnym na którym będzie uruchamiana aplikacja 
musi być zainstalowany Microsoft .NET Framework 3.5
( automatycznie dołączany do systemów MS Windows od 2007 r., lub moŜna go ściągnąć ze 
strony www.microsoft.com/download, na .Net Framework obowiązuje ta sama licencja co dla 
zainstalowanego systemu Windows.  )

2. Na stacji operatorskiej Advant Operator Station z 
oprogramowaniem ABB OS 1.8-4 musi być zainstalowane 
oprogramowanie ABB AdvaInform History z bazą Oracle 7.3.2.3 .
Aplikacja pobiera wszystkie logi jakie zostały dodane do logów 
historian’a i mają ustawiony typ STORAGE_TYPE = ORACLE.

3. Na stacji operatorskiej musi być zainstalowany program 
AdvaInform SW ver AS500IMBAS09*2.0.0.


