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VVaannttaaggeennss  CCoommppeettiittiivvaass  

O ActionView é um software do tipo SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), genérico, para 
a aplicação em Sistemas de Supervisão e Controle de Processos. Foi desenvolvido pela SPIN 
Engenharia de Automação Ltda. executando em ambiente Windows (2000, XP, 2003 Server) e tendo 
como principais vantagens competitivas, quando comparado com seus concorrentes: 

• Permitir a rápida criação de uma aplicação complexa sem a necessidade de escrever uma linha 
de código (“Script”). Assim, telas de eventos, alarmes, gráficos de tendência em tempo real e 
histórica, planilhas de variáveis analógicas, arquivos de manobras, intertravamentos (alarmes e 
comandos), consulta à base de dados de parâmetros e histórica, filtros sobre relatórios, janelas 
de comando, etc. são disponibilizados automaticamente. 

• Disponibilizar em telas funcionais do SCADA, geradas automaticamente, uma poderosa 
ferramenta de consulta a dados históricos e geração de relatórios. Essa ferramenta é também 
disponibilizada na internet, através de um browser, permitindo que usuários habilitados acessem 
todos os dados de tempo real e históricos sem necessidade de instalar nenhum software especial. 

• Integrar-se facilmente ao ERP / CRM das empresas dado que utiliza bases de dados relacionais, 
padrão de mercado (Access, SQL Server, Oracle), tanto para sua base de dados de tempo real 
(BDTR) como para a base de dados histórica. 

• Ser um software totalmente aberto disponibilizando, além de VBScripts e JavaScripts, acesso a 
todas as bibliotecas internas do sistema através de programas desenvolvidos em ambiente 
Windows. Assim o usuário pode desenvolver novas bibliotecas (DLL’s e OCX’s), programas e 
módulos de comunicação. Permite, ainda, a exportação de dados, para qualquer aplicativo que 
reconheça o formato “TSV” (Tab Separated Value), tais como Microsoft EXCEL, LOTUS, 
ACCESS, etc. 

• Implementar integridade referencial no BDTR garantindo que qualquer modificação em nome de 
variáveis, grupos (equipamentos), etc., seja propagada em todas as tabelas onde esse nome 
aparece, inclusive nos arquivos que descrevem as telas da IHM. 

• Disponibilizar os protocolos OPC Cliente e Servidor. 

• Ser o mais versátil do mercado no que diz respeito a perfil de usuários, habilitando / desabilitando 
todas as funcionalidades e telas por tipo de usuário. 

• Ser gateway entre os protocolos suportados permitindo, por exemplo, ler dados de um controlador 
em DNP 3.0 e disponibilizar esses mesmos dados para outro supervisório em OPC Server ou 
IEC-60870-5-101 ou Modbus ou IEC-60870-5-104. 

• Permitir a criação de instâncias de objetos com dezenas de tags e relações e multiplicá-los 
através de um único clique de mouse. Assim, por exemplo, podem ser criados os objetos: gerador 
de uma usina, vão de uma subestação, chiller de uma CAG, etc. 
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MMóódduullooss  CCoommppoonneenntteess  

O preço do software é função do número de tags, dos módulos componentes e dos protocolos de 
comunicação utilizados. Quanto ao número de tags, o ActionView é comercializado em cinco 
tamanhos: 250, 500, 2500, 7500 e número ilimitado de tags. 

Quanto aos módulos componentes, o ActionView é disponibilizado com os seguintes módulos: 

• AVStudio: Licença para rodar em um computador o módulo de desenvolvimento de 
aplicativos, responsável pela geração da base de dados de tempo real e das telas. Um 
módulo pode desenvolver um número ilimitado de aplicações e independe do número de tags. 

• AVSever: Licença de um módulo “run-time” servidor de comunicação e dados de tempo real. 
O AVServer é limitado por número de tags e vem acompanhado de um módulo de 
visualização (AViewer). Para aplicações “hot standby” são necessários dois AVServers. 

• AVMaster: Licença para rodar em um computador tanto o módulo AVStudio como o módulo 
AVServer. Vem acompanhado, também, de um módulo emulador de campo que permite 
testar todas as funcionalidades das aplicações parametrizadas. 

• AViewer: Licença para executar um módulo de visualização adicional, já que o AVServer  
vem com um primeiro módulo de visualização. O ActionView suporta tantos módulos de 
visualização quantos necessários e, cada módulo pode ter até quatro monitores de vídeo 
associados, sendo independente do número de tags do processo. 

• AVWeb: Licença para executar um servidor de WEB que disponibilizará as telas de processo, 
medidas, eventos, alarmes e consulta a dados históricos na internet. 

• AVHistory: Licença para executar o módulo servidor de dados históricos utilizando uma base 
de dados Oracle ou SQL Server. Para base de dados ACCESS, limitada a três meses, não é 
necessário uma licença adicional, sendo automaticamente disponibilizada pelo AVServer. 

 

 

Figura 1 – Módulos componentes do ActionView 

 

• AVEms: Em aplicações elétricas, de sistemas de potência, é possível utilizar o Servidor de 
Dados EMS (Energy Management System) do ActionView. Esse serviço é composto por 
programas aplicativos processados em dois ambientes distintos: ambiente de tempo real e 
ambiente de estudos elétricos. 

O ambiente de tempo-real é formado pelas funções Modelador de Rede, Fluxo de Potência, 
Estimador de Estado e Análise de Contingências. O ambiente de Estudos Elétricos inclui as 
funções de Análise de Fluxo de Carga, Equivalentes Estáticos e Análise de Contingências. 

• Módulos de Comunicação: O software inclui “módulos de comunicação” compatíveis com  os 
protocolos dos principais fabricantes de UCLs (Unidades de Controle Local), UTRs (Unidades 
Terminais Remotas), CLPs (Controladores Lógicos Programáveis), reles e outros DEIs 
(Dispositivos Eletrônicos Inteligentes). 
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AArrqquuiitteettuurraa  CClliieennttee  xx  SSeerrvviiddoorr  

Os diversos módulos do ActionView executam em um ou vários computadores, dependendo da 
dimensão da aplicação. A figura a seguir mostra o exemplo da arquitetura de um sistema com dois 
servidores em hot standby e cinco clientes, sendo um configurado com módulo configurador 
(AVStudio), um com servidor Web (AVWeb), um com servidor de históricos (AVHistory) e dois apenas 
como consoles de operação (AViewer).  

 

Figura 2 – Arquitetura do ActionView 
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MMóódduulloo  ddee  MMaannuutteennççããoo  ((AAVVSSttuuddiioo))  

Esse módulo corresponde a um ambiente de desenvolvimento de aplicações onde existe um programa 
para a geração da base de dados de tempo real, telas, “scripts”, rotinas de condicionamento de 
alarmes e intertravamentos, etc. 

A figura abaixo mostra uma tela exemplo do AVStudio onde, no topo existem menus com todas as 
funções disponibilizadas e barras de ferramenta com atalhos para as principais funções. A esquerda é 
apresentada a árvore do projeto onde o usuário pode definir estações de trabalho, canais de 
comunicação, usuários, perfis de acesso, base de dados de tempo real, telas de processo, telas de 
medidas e bibliotecas de objetos de visualização. 

 

 

Figura 3 – Tela exemplo do AVStudio 

 

A base de dados de tempo real está organizada de forma hierárquica com quatro níveis que são 
definidos no contexto da aplicação. Esses níveis poderiam ser: 

• Regional � Sítios de uma regional � Agrupamentos de pontos dos sítios � Itens dos 
agrupamentos;  

• Prédio � Sistemas dentro do prédio (hidráulico, Ar condicionado e Ventilação, Iluminação, 
etc.) � Equipamentos dos sistemas � Itens dos equipamentos. 

Os itens são variáveis digitais discretas (2 estados), variáveis digitais múltiplas (2ⁿ estados � n [0,5]), 
variáveis analógicas, funções (fórmulas usando variáveis) e condições (funções verdadeiro ou falso 
usadas para condicionamento de alarmes, intertravamento de comandos e ativação de comandos 
automáticos). 

O AVStudio é um aplicativo utilizado "off-line", durante o projeto, mas suas janelas são também 
disponibilizadas no “run-time”, permitindo que usuários com perfis adequados façam alterações na 
base de dados de parâmetros. Existe um único banco de dados de parâmetros, no módulo AvServer. 
No caso de sistema com ambiente dual, “hot standby”, os dois módulos servidores possuirão bases de 
dados de parâmetros e essas bases serão replicantes e sincronizadas garantindo que a atualização 
feita em uma máquina seja, automaticamente, feita na outra. Observar que nesse caso, as bases das 
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duas máquinas não pode ser MS ACCESS já que a replicância e sincronização não funciona 
adequadamente nesse tipo de  base. 

O AVStudio é executado de maneira interativa, a partir de uma interface "amigável", baseada nos 
controles normalmente utilizados por programas Windows ( Botões, Caixas de Edição, Listas "drop 
down," etc. ). Ele dispõe de facilidades para a geração automática de registros de equipamentos 
(Classes de objetos) repetitivos, a partir da definição completa de um destes equipamentos. A figura 
abaixo mostra a árvore de variáveis onde foram criadas as classes de equipamentos “Ar 
Condicionado” e “Bombas”. Ao alterar-se atributos de um ponto de uma classe, definida como base, 
altera-se esse atributo em todas as instâncias, facilitando também a manutenção. 

 

Figura 4 – Árvore de variáveis do AVStudio 

 

Outra importante funcionalidade do ActionView é a possibilidade de programação interna dos objetos 
através de Scripts (na linguagem MS-VBSripts e JavaScripts). Com esta programação é possível 
alterar-se o comportamento normal da visualização e monitoração dos pontos, através da escrita de 
procedimentos que serão executados na ocorrência de determinados eventos. Por exemplo, quando o 
mouse passa sobre um determinado objeto de visualização é mostrado um sub-menu associado a 
esse objeto.  

Os “scripts” são programas associados à aplicação como um todo, a variáveis da aplicação, a telas e a 
objetos de visualização das telas. Eles são executados quando ocorrem determinados eventos 
associados ao comportamento desses elementos. Estes programas utilizarão procedimentos 
adequados para a alteração ou consulta de propriedades ou atributos destes elementos. Abaixo é 
mostrada uma tela com scripts associados à aplicação. No caso, no início da aplicação será executado 
o VBScript “OnStart” e sempre que ocorrer um evento de relógio, será executado o VBScript 
“OnTimer”. 
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Figura 5 – Tela com Scripts associados a aplicação 

 

As informações apresentadas em tempo real são agrupadas em: 

• Telas de processo com quadros sinópticos, unifilares e outros esquemas de representação, 
que contém o estado de equipamentos, valor de variáveis, etc. 

• Telas de medidas apresentado medidas analógicas através de planilhas eletrônicas; 
• Telas funcionais, geradas automaticamente pelo sistema, contendo eventos, alarmes, log de 

operação, gráficos de tendência em tempo real e histórica, formulários para a manutenção de 
usuários e perfis, etc. 

• Telas / janelas associadas com dados de parametrização do software; 

A criação e manutenção dessas telas é também feita no módulo AVStudio. Basicamente, em telas de 
processo, tem-se uma tela de fundo e um conjunto de objetos de visualização que podem ser: 

 

Figura 6 – Objetos de visualização 

 

Telas de Grupo 

No caso de classes de objetos, é possível fazer uma única tela que represente o estado de vários 
objetos da mesma classe. Essas telas são chamadas telas de grupo. No exemplo apresentado na 
figura abaixo, existe uma única tela para representar o estado de diferentes aparelhos de ar 
condicionado. 
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Figura 7 – Exemplo de tela de grupo 

Biblioteca de Objetos de Visualização 

Outra importante funcionalidade do AVStudio é a biblioteca de objetos de visualização. Esta biblioteca 
permite a criação e guarda de objetos de visualização compostos por vários controles de visualização, 
com toda a “customização” feita, de modo a permitir a sua reutilização em outras telas ou projetos. 

 

Figura 8 – Biblioteca de objetos de visualização 

 

 

Para criar um novo item da biblioteca basta 
pressionar o botão esquerdo do mouse e 
circunscrever os objetos em um retângulo, 
selecionando-os e após salvá-los com um 
nome. 

Ao buscar um item da biblioteca é possível 
definir um novo equipamento da base de 
dados (nova instância de um objeto do tipo 
derivado) e todos os objetos de 
visualização passarão a representar 
variáveis dessa nova instância. 
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Importação de Projetos 

O AVStudio permite que se importe bibliotecas, instâncias de objetos e telas de outros projetos. No 
caso de telas, se no projeto atual não existir os tags das variáveis disponíveis em uma tela importada, 
essas variáveis serão automaticamente criadas no projeto corrente. Essa facilidade, além de acelerar 
o desenvolvimento de novos projetos, permite integrar diversos projetos em um só, criando, por 
exemplo, um centro de operação de diversos sítios a partir das bases de cada sítio. 

 

 

Figura 9 – Importação de informações de projetos existentes 

 

Zoom e Camadas de Vizualização 

Todos os objetos de visualização têm o atributo “camada” que, em tempo real, determina o nível de 
zoom a partir do qual o objeto será visualizado. Este mecanismo permite controlar o nível de “poluição” 
da tela, diminuindo-se ou aumentando-se o detalhamento de informações mostradas. Para cada tela 
defini-se o número de camadas e, para cada camada, em que nível de "zoom" ela será visível.  
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MMóódduulloo  RRuunn--ttiimmee  

SSeerrvviiddoorr  ddee  CCoommuunniiccaaççããoo  ee  BBDDTTRR  

O módulo “run-time”, conforme apresentado no capítulo inicial, é composto por um conjunto de 
processos que, em resumo, implementam as funções de: 

• Servidor de Comunicação (AVServer); 
• Servidor de BDTR (AVServer); 
• Servidor de IHM (AViewer); 
• Servidor de Dados históricos (AVHistory) 
• Servidor de WEB (AVWeb) 

Sempre que o estado dos equipamentos do processo controlado é modificado o AVServer executa as 
tarefas necessárias ao controle supervisivo do processo, atualizando as informações mostradas aos 
operadores através do AViewer. 

O AVServer pode se comunicar com diferentes equipamentos, em protocolo ponto-a-ponto ou 
multiponto. A comunicação é implementada através de uma biblioteca de sub-rotinas residente em 
memória (DLL - Dinamic Library Link), existindo uma para cada protocolo implementado.  

O AVServer é multiprotocolo permitindo ao usuário associar diferentes protocolos para diferentes 
pontos ou mesmo diferentes protocolos para um mesmo ponto, no caso de uma implementação onde 
o sistema se comunica com o campo e repassa os pontos para o nível superior utilizando outro 
protocolo (Gateway). No caso de gateway, o AVServer traduz qualquer protocolo suportado para um 
dos cinco apresentados a seguir: OPC Server, Modbus RTU escravo, Modbus TCP/IP escravo, IEC-
60870-5-101 escravo e IEC-60870-5-104 escravo. 

Cada canal de comunicação possui três processos independentes implementando o protocolo, 
robustecendo o módulo de comunicação. 

 

Figura 10 – Janela do servidor de comunicação 

 

A tela acima mostra a IHM associada ao servidor de comunicação e BDTR (essa IHM é, normalmente, 
inativa), onde se pode observar a existência de seis páginas, com os seguintes objetivos: 

• Status: mostra o estado de um conjunto de variáveis selecionadas; 

• Eventos: em protocolos que suportam eventos, como por exemplo o OPC e DNP 3.0, mostra a 
lista de eventos ocorridos; 
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• Simulador: permite simular o valor / estado de variáveis selecionadas, provocando todas as 
modificações que essas modificações provocariam no AViewer; 

• Configuração: mostra a configuração dos canais existentes na aplicação; 

• Lista de Mensagens: mostra, em hexadecimal, as mensagens trocadas com os canais 
selecionados; 

• Monitoração: apresenta com maior detalhes as mensagens trocadas com o canal selecionado.  

SSeerrvviiddoorr  ddee  DDaaddooss  HHiissttóórriiccooss  

O “run-time” sempre disponibiliza um módulo servidor de dados históricos com capacidade de suportar 
algumas semanas. Se nada for declarado, esse módulo ficará residente na mesma máquina do 
servidor de comunicação e BDTR e será implementado usando um arquivo do tipo MS Access. Serão 
armazenados todos os eventos, comandos de operador e medidas gravadas ciclicamente, em 
intervalos de tempo pré-estabelecidos. 

O arquivo de histórico, embora relacional, armazena as medidas e estados cíclicos de forma não 
canônica, existindo uma rotina disponibilizada ao usuário para ler esses registros. 

Informações das telas de eventos, alarmes e consultas a dados históricos são obtidas através de 
consultas aos processos que acessam essa base de dados. No caso de aplicações maiores que 
possuam vários usuários acessando o sistema via consoles de operação ou WEB, sugere-se a 
transferência dos processos que gravam e servem dados históricos para uma outra máquina assim 
como se sugere o uso de um servidor de banco de dados de maior desempenho, como por exemplo 
MSDE, MS SQL Server e Oracle. Além disso sugere-se também a criação de duas redes, uma de 
tempo real, com os AViewer e uma segunda para acesso da rede corporativa através do servidor de 
WEB e de outros programas como por exemplo o ACTQuery (módulo de consulta off-line aos dados 
históricos). 

Diariamente, em um período de menor uso dos recursos computacionais (por exemplo de madrugada), 
é automaticamente ativado um processo que faz exclusões de registros antigos e cálculos de médias e 
limites. Essas informações são armazenadas na própria base, acelerando o tempo de resposta de 
consultas. 

As consultas aos dados históricos, exemplificadas através das janelas abaixo, são disponibilizadas nas 
telas de medidas, consultas a eventos históricos e tendência histórica. Além disso, qualquer 
ferramenta de mercado para acesso a base de dados relacional pode ser usada. 
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Figura 11 – Janelas exemplo do módulo de consulta a histórico 

IInntteerrffaaccee  HHoommeemm  MMááqquuiinnaa  

Todos os recursos do AViewer, referentes à supervisão, comando e controle dos processos, estão 
disponíveis através de uma interface amigável composta de: 

• Teclado; 
• Mouse ou track-ball; 
• Até quatro (4) monitores de vídeo coloridos padrão SVGA; 
• Uma ou mais impressoras; 

Telas de processo, alarmes, eventos, consultas a dados históricos, etc. são gerenciadas por processos 
independentes. Assim, se um usuário fizer uma consulta pesada a dados históricos, poderá em 
paralelo visualizar telas de processo, eventos, medidas, alarmes, etc. 
O armazenamento e recuperação de telas em memória são otimizados para garantir a velocidade de 
apresentação. Eventos são apresentados no instante que são recebidos pelo módulo de monitoração e 
não a um dado intervalo de tempo cíclico. 
 

 

O botão direito do mouse, se não modificado por um “script”, sempre que 
estiver sobre um objeto de visualização, permite ver as propriedades do 
ponto selecionado ou algumas informações de tempo real como anotações 
do operador feitas para aquele objeto, eventos que ocorreram com o 
equipamento (Grupo )o qual o objeto está associado e, no caso de variáveis 
analógicas, um gráfico da variável no tempo. 
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PPeerrffiill  ddee  AAcceessssoo  

Através da IHM o operador  pode executar ações para alterar  a própria configuração do sistema e da 
Base de Dados, emitir telecomandos para atuadores ou simplesmente solicitar a apresentação de 
telas, janelas e relatórios. 

Para garantir a integridade do sistema e a segurança de acesso às diversas funções disponíveis no 
ActionView, os tipos de usuário são separados em categorias com perfis definidos adequadamente. 
Cada operador tem um código de acesso, uma senha personalizada e um perfil de acesso adequado 
as suas atividades. Podem ser criados tantos perfis quanto necessários, sendo que em cada perfil são 
selecionadas as funções habilitadas. 

A figura abaixo apresenta janelas de configuração dos perfis de acesso. Nelas pode-se objervar que 
todas as funcionalidades do sistema podem ou não ser habilitadas para um perfil. Assim, telas, 
comandos, buzinas de alarme, barras de ferramenta, etc. serão habilitadas ou não em função do perfil. 
O perfil define ações no nível de equipamentos (grupos). 

 

Figura 12 – Janelas de configuração dos perfis de acesso 

 

RReessuummoo  ddaass  FFuunnççõõeess  AApprreesseennttaaddaass  eemm  VVííddeeoo  

Todos os pontos da base de dados (variáveis, rotinas, condições e estados) referentes à supervisão, 
comando e controle do processo, estão disponíveis através de telas e janelas.  

As telas são gráficas, com tamanhos variados, e possibilidade de cascateamento, apresentação lado a 
lado, fechamento de telas, aumento e diminuição etc. É possível a definição de camadas nas telas, 
cada camada com os seus objetos de visualização. Está disponível o aumento ou diminuição das telas 
através de ZOOM. Pode-se especificar a visualização automática de camadas de acordo com o nível 
de Zoom atualmente utilizado. 

O sistema permite ao operador selecionar as telas previamente encadeadas à tela corrente. 
Basicamente o sistema disponibiliza os seguintes tipos de telas: 

• Telas de Processo - contém diagramas sinópticos do sistema, animados através dos objetos de 
visualização que serão modificados em tempo real. Esses objetos foram apresentados na 
descrição do AVStudio . Abaixo alguns exemplos de telas de processo. 



Módulo Run-Time 

 00005 – A                                                                                                                                                                                                                                                            1133  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Exemplos de tela de processo 

 

• Tela de Medidas - são planilhas eletrônicas cujas células são ou medidas analógicas, ou textos 
constantes, ou botões de navegação entre telas ou fórmulas associadas a outras células. Telas de 
medidas podem também apresentar dados históricos e permitem fórmulas que identificam o 
máximo e o mínimo de uma variável no dia de hoje, ontem, etc. 
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Figura 14 – Tela de Medidas 

 

• Tela Sumário de Eventos – apresenta, conforme figura abaixo, a lista dos últimos eventos, com o 
tamanho configurado pelo usuário. Observe-se que um evento é qualquer mudança de estado de 
um equipamento, diferentemente de um alarme que é uma mudança indesejável. 

 

 

Figura 15 – Tela Sumário de Eventos 

 

• Tela de Alarmes Correntes - apresentam apenas as mensagens referentes a alarmes correntes 
(não normalizados), reconhecidos ou não, conforme mostra figura acima. 

• Tela de Log do Sistema - apresentam as ações significativas tomadas pelo operador, bem como 
ações automáticas de operação executadas pelo sistema (início de gravação de arquivos, 
reconhecimento automático, etc.). 
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• Tela de consulta a Eventos Históricos: permite a consulta a eventos históricos a partir de uma 
janela de filtros onde o usuário cria linhas de consultas SQL encadeadas por itens lógicos do tipo 
“E”, “OU” e “ENÃO”. Os filtros são por agrupamento de variáveis, data e hora de ocorrência do 
evento, tipificação do evento (alarmes, eventos, operador, texto associado à falha, prioridade de 
alarme, equipamentos, etc.) e ordem de classificação do resultado. 

 

 

Figura 16 - Tela de consulta a eventos históricos 

• Janelas Funcionais - são janelas de comandos, caixas de diálogo, telas desenvolvidas pelo 
usuário, programas aplicativos, etc. As caixas de diálogo usadas para a execução de comandos, 
podem possuir "botões" para confirmar a execução, cancelar a operação, ou oferecer auxílio ao 
operador (Ajuda). 

 

Figura 17 – Janela de comando (exemplo de janela funcional) 

 

• Tela de Tendência Histórica de Variáveis - mostram gráficos ou tabelas com o comportamento 
de variáveis analógicas, consultadas a partir de arquivos históricos. A consulta aos dados 
históricos apresenta as informações em gráficos e tabelas, com cálculo de máximos e mínimos do 
intervalo consultado, possibilidade de fazer zoom, selecionar diversas características do gráfico, 
etc. 
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Figura 18 - Tela de tendência histórica de variáveis 

 

Figura 19 – Tabela com dados de tendência histórica 

 

• Tela de Tendência em Tempo Real – mostram gráficos de tendência de variáveis analógicas 
selecionadas pelo usuário, em tempo real. Esse gráfico possui as mesmas características do 
gráfico de tendência histórica. 

Observar que essas telas existem sem necessidade de escrever nenhuma linha de código tipo 
“scripts”. Além disso, dentre os objetos de visualização das telas de processo existem os objetos 
do tipo tendência. 
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Figura 20 - Tela de tendência em tempo real 

 

• Tela de Sumário de Variáveis – permite apresentar de forma sumária os principais parâmetros 
das variáveis da base de dados de tempo real, filtradas por diversas chaves tais como: tipo da 
variável, sistema e grupo o qual a variável pertence, equipamento associado a variável e estado 
da variável. 
Um duplo clique em uma linha da lista de variáveis que atendem ao filtro, apresenta a janela com 
todos os parâmetros dessa variável.  

 

Figura 21 – Filtro aplicado ao sumário de variáveis 
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Observação: O ActionView tem um conceito de equipamento que é muito útil na implementação de 
filtros. Assim, a qualquer ponto do sistema é possível associar várias típificações como, por 
exemplo: disjuntor, nível de tensão, tipo de bay (linha, alimentador, banco de capacitor, etc.). 
Sobre esses equipamentos é possível fazer macros de filtro respondendo a perguntas usuais do 
operador do processo como no exemplo acima: “disjuntores de barras e trafos que estão 
desligados”. 

• Tela de Árvore do Sistema: apresenta o sistema de forma arbórica e, ao atingir-se o nível de 
folha, um duplo clique mostra a janela de parâmetros da variável selecionada. Selecionando-se um 
grupo de variáveis na árvore, automaticamente, altera-se os filtros das telas alarmes, eventos, 
consulta eventos históricos e sumário de variáveis.  

 

Figura 22 - Tela de árvore do sistema 

 

• Telas de Ajuda: O sistema incorpora o mecanismo de auxílio on-line na forma padrão do Microsoft 
Windows, com facilidades de índices de assuntos, busca por palavras chaves e apresentação 
hierárquica de assuntos, bem como "help in context", que possibilita a chamada de telas de auxílio 
com explicações sobre os objetos atualmente em foco no vídeo. 

 

 

Figura 23 - Tela de ajuda 
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FFuunncciioonnaalliiddaaddeess  AAccooppllaaddaass  AAttrraavvééss  ddee  BBiibblliiootteeccaass  oouu  PPrrooggrraammaass  

O ActionView, além dos “scripts” permite o desenvolvimento de novas funcionalidades, ligadas em 
tempo real, através de bibliotecas do tipo DLL e OCX ou programas executáveis (*.EXE). Essa 
facilidade é usada pela própria Spin, para desenvolver novas funções solicitadas pelos usuários, com 
características globais. Assim, métodos associados a objetos de visualização e funcionalidades do 
tipo: manobras, anotações, gráfico de tendência em tempo real de objetos de visualização analógicos, 
eventos de um objeto de visualização, etc. foram implementados dessa forma.  

Essa característica, associada à possibilidade do usuário personalizar a biblioteca de arquivos de 
“resources”, permite que empresas integradoras, com Know-How do processo controlado, 
desenvolvam versões do ActionView especializadas para a aplicação em setores específicos. 

A seguir são apresentadas algumas dessas funcionalidades: 

• Manobras de Equipamentos: permite catalogar e executar grupos de comandos seqüenciais com 
temporizações, intertravamentos e desvios em caso de falha. Uma manobra é um conjunto de 
comandos executados em uma seqüência pré-estabelecida, com condicionamento de erros. 

 

Figura 24 – Janela de manobra 

 

• Eventos Associados a Variáveis: apresenta os eventos do dia ocorridos com o grupo da variável 
selecionada.   

 

Figura 25 – Eventos associados ao grupo da variável 

 

• Comandos de Equipamentos: em função do processo controlado ou da cultura do usuário, os 
comandos de equipamentos tem peculiaridades próprias. Abaixo são mostradas algumas janelas 
de comandos desenvolvidas através de DLL’s e disponibilizadas no ActionView. 
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Figura 26 - Comando de equipamentos 

• Desenvolvimento de Aplicativos: O ActionView possui uma base de dados de tempo real aberta, 
sendo possível ao usuário desenvolver novos aplicativos que acessam essa base, através de 
bibliotecas de sub-rotinas globais permitindo ao usuário ler / escrever / alterar, em tempo real, o 
valor de qualquer variável / condição disponível no BDTR. Uma vez desenvolvida uma nova 
aplicação o usuário a cadastra no sistema indicando seu nome fantasia, seu arquivo executável e 
a forma de disparar a aplicação. 

A tela apresentada abaixo corresponde a um aplicativo implementado na CEB que executa os 
seguintes procedimentos: 

o Detecta o desligamento da subestação devido à falha de transformador; 
o Isola o transformador em falha; 
o Desliga as cargas não prioritárias da subestação, considerando a carga máxima 

suportável sem um transformador; 
o Religa a subestação automaticamente; 

 

 

Figura 27 – Aplicativo desenvolvido para rejeição de carga no caso de falha de transformador 
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SSeerrvviiddoorr  ddee  WWEEBB  

O AVWeb disponibiliza as telas do módulo “run-time” na WEB, para ser acessada através de browser. 
Dessa forma, além das telas de tempo real os usuários tem acesso à base de dados histórica, já que 
no “run-time” existem telas para a consulta a esses dados. 

Abaixo são mostradas, a título de exemplo, duas telas do ActionView apresentadas na WEB, uma de 
processo e outra de consulta a eventos históricos. 

 

 

Figura 28 – Janelas do ActionView abertas via Internet Explorer (AVWeb) 
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MMóódduulloo  ddee  TTrreeiinnaammeennttoo    

Esse módulo é composto de um conjunto de cursos, de um “run-time” e do programa emulador de 
campo (ActEML). Ele é usado para treinamento de operadores e teste de bases parametrizadas. 

Os cursos são disponíveis em CD e exigem, no mínimo, o uso de um computador com “data-show” 
(resolução de no mínimo 800 x 600). Eles são organizados em MS Powerpoint e ativam os programas 
do ActionView. Esses cursos são: 

� Introdução; 
� Organização Geral do ActionView; 
� Módulo de Tempo Real; 
� Módulo de Manutenção (AVStudio); 
� Toolkit de Desenvolvimento 

 

O programa “run-time”, utilizado para teste do projeto parametrizado e treinamento de operação, pode 
utilizar duas ferramentas de apoio: 

(1) Alterar o valor de variáveis através do simulador disponível no servidor de comunicação. 

 

Figura 29 – Simulador do servidor de comunicação 

 

(2) Substituir um dos módulos de comunicação por um programa emulador de campo intitulado 
ACTEml.exe. Esse programa lê o BDTR e o disponibiliza, através de uma IHM, ao usuário 
para que este altere o valor / estado de variáveis de forma manual ou automática. Mais que 
isso, ele interpreta comando do tipo liga e desliga executados no AViewer e inverte os 
estados das variáveis associadas. Ele pode ser cadastrado como aplicação do ActionView e 
ser disparado automaticamente, no início do sistema. 

Através desse programa é possível testar quase todas as funcionalidades parametrizadas 
em ambiente de laboratório. Abaixo é mostrada a janela de interface desse programa. 
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Figura 30 – Janela do Emulador 

 

TToooollkkiitt  ddee  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  

O toolkit de desenvolvimento corresponde a um curso e um conjunto de ferramentas e facilidades que 
permitem ao usuário, com conhecimentos de programação de computadores em ambiente Windows-
XP / 2003 / Vista, executar as seguintes tarefas: 

� Desenvolver programas em ambiente Windows que acessam a base de dados de tempo real 
(BDTR) através de bibliotecas públicas do ActionView; 

� Desenvolver rotinas no formato de DLLs que se ligam, em tempo de execução ao “run-time” 
do ActionView, implementando novas funcionalidades. 
Observar que a maioria dos métodos associados aos objetos de visualização, assim como 
funcionalidades do tipo manobra, anotação, gráfico de tendência de variáveis analógicas, etc.,  
foram desenvolvidas como DLLs; 

� Desenvolver / adequar módulos de comunicação padrão de mercado ou proprietários; 

� Desenvolver novos relatórios usando gerador de relatórios padrão de mercado (Crystal 
Report); 

� Modificar o arquivo de “resources” do ActionView, disponibilizado em DLLs fonte, 
possibilitando personalizar a cópia. Observar que o ActionView é independente de linguagem, 
possuindo todas as mensagens e ícones agrupados em uma única biblioteca (DLL) apontada 
pelo arquivo de inicialização;  

� Desenvolver arquivos de ajuda usando ferramentas do tipo editor de HLP (Robohelp) e de 
HTML (Frontpage); 

Junto com o manual e treinamento do Toolkit de desenvolvimento são fornecidos programas fonte, 
disponibilizados em CD, com exemplos de “módulos de comunicação” e bibliotecas desenvolvidas para 
acessar os recursos do ActionView. 
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AAccttiioonnVViieeww  --  EEssppeecciiffiiccaaççããoo  ddoo  PPrroodduuttoo  

SSppiinn  EEnnggeennhhaarriiaa  ddee  AAuuttoommaaççããoo  LLttddaa..  

SCLN - 212 - Bloco D - Sala 101 
Brasília - DF - Brasil  
Zip Code: 70864-540 
Fone/Fax: (061)3340-8486 
Internet Email: geral@spinengenharia.com.br  
Homepage: www.spinengenharia.com.br  

CCaatteeggoorriiaa  
Software, Sistema (DBMS, Linguagens, Utilitários) 
Software de supervisão e controle (SCADA) 

EEssppeecciiffiiccaaççããoo  
Cópias Vendidas: Mais de 300 
Data do 1° Release: 1996 
N° Registro DEPIN: 49156-0 
Aplicação: Sistemas de supervisão e controle (SCADA) 
Compatível com: Windows 2000, XP professional e Windows 2000 / 2003 Server 
Memória mínima: 128 MB 
Disco mínimo: 8 Gigabyte 
Rede local:  Ethernet 
Linguagem fonte: C++ e Visual Basic  
Banco de dados: Ms Access, MSDE, MS SQL Server ou Oracle 
Suporte a clientes: Suporte técnico por telefone, Internet e processamento remoto 
Protocolos Suportados: O módulo de comunicação é multicanal e multi-thread (um processo por 
canal) suportando os seguintes protocolos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- IEC-60870-5-101 mestre/escravo; 
- IEC-60870-5-104 mestre/escravo; 
- Modbus RTU/TCP-IP mestre/escravo; 
- DNP 3.0 Mestre; 
- Courier (Comunicação com reles Areva); 
- Mlink+ (Comunicação com reles GE); 
- PBD - UDP (SCOM Sul Engenharia); 
- Telegyr (Comunicação com remotas L&G); 
- Copel (Protocolo das UTRs Ecil Copel); 
- Microlab (Protocolo das UTRs Microlab); 
- Protocolo UTR’s STD; 
- MDLC Motorola-Moscad; 
- ALNET I (Altus); 
- ALNET 2 (Altus) protocolo balanceado; 
- Telnet dos relés Schweitzer; 
- Protocolo proprietário da KMC Control  
  (automação predial); 
- Protocolo proprietário da Gamewell  
  (automação predial); 

 

- Bacnet MSTP (automação predial); 
- Protocolo proprietário da Detectomat  
  (automação predial); 
- OPC Client/Server: Essa solução também 
disponibiliza diversos protocolos, conectados 
através de gateways de mercado tipo: 
OPC Server �� Outros, onde em outros se 
tem, por exemplo: 
• IEC61850 (solução implementada pela 

SISCO) 
• Alen Bradley  Protocol (Direct Ethernet / 

DF1) 
• Omrom Host Link Protocol 
• GE Fanuc PLC (SNP-X e TCP/IP) 
• Mitsubishi Melsec A Série (Serial e 

ethernet) 
• PLC Siemens TI Série 505 usando CTI-

2572 Ethernet 
• Anybus (Profibus, DeviceNet, etc.) 
• Etc. 
 


