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Introdução
A Energia do Action₀NET

Seja bem-vindo(a)!
É para você que fazemos
o Action₀NET
A Spin trabalha há 24 anos com automação, desenvolvendo softwares
SCADA pensando em você, o usuário.
Este projeto SGI foi construído para apresentar as possibilidades
de nossa moderna interface gráfica e propor uma nova visão em
relação à forma como interagimos com o software SCADA. Além
disso, desejamos apresentar as potencialidades do que
chamamos de nova geração de SCADA.
Ao longo das próximas páginas, você poderá entender melhor quais
são as inovações propostas por nosso Action₀NET, que agora passará um pouco a ser seu também.
Explore a ferramenta, analise, investigue. Esse produto foi realmente feito para você: profissional, operador, adadêmico, estudante,
curioso.
Será ótimo poder contar com suas impressões e com o eventual
interesse em adquirir o Action₀NET. Caso você deseje obter mais
informações sobre o produto - ou mesmo uma proposta comercial entre em contato conosco. Aguardamos ansiosamente. Boa leitura!
relacionamento@spinengenharia.com.br

Action₀NET
The Next Generation SCADA
O Action₀NET é o nosso mais novo software do tipo SCADA
(Supervisory Control and Data Acquisition), que incorpora no seu
desenvolvimento o estado da arte em linguagem de programação
(.NET Framework da Microsoft) e as modernas técnicas de
apresentação gráfica vetorial Windows Presentation Foundation
(WPF). Para a comunicação entre seus diversos módulos utiliza,
Windows Communication Services (WCS) outra tecnologia moderna
e de alto desempenho suportada pelos modernos sistemas
operacionais Microsoft.
Seu aplicativo de configuração permite engenharia compartilhada.
Desta forma, vários usuários podem desenvolver projetos em paralelo, em servidores locais ou remotos, incluindo cloud computing.
Os módulos de comunicação, com protocolos abertos e padronizados,
são uma evolução dos protocolos desenvolvidos no ActionView,
primeiro SCADA desenvolvido pela Spin, que foi implementado em
centenas de instalações de subestações, usinas e centros de controle.

Objetivos deste manual
Buscamos permitir que novos usuários executem, entendam e
testem as funcionalidades do projeto SGI, no Action₀NET.
O projeto SGI é tipo Enterprise, para 5000 pontos de E/S, etc.
Para mais detalhes e outras informações sobre o Action₀NET,
consulte o Guia do Usuário.

Figura 1: Família da Versão Enterprise.

Iniciando o Projeto
Instalação e Execução

Voltar

Instalação
O instalador do Action₀NET 2014.2.8 é o arquivo an-2014.2.8.exe.
Uma vez executado, toda a instalação será guiada, assim como uma
janela mostrará as etapas da instalação, os aplicativos que estão
sendo instalados e pedirá a confirmação do aceite do contrato de
licença de uso do programa. Após a instalação, o programa pode ser
usado imediatamente.

Início
Uma vez que se tenha instalado o Action₀NET no computador, será
criado na área de trabalho um ícone representativo do aplicativo.
Para iniciar a execução, basta um duplo clique sobre este ícone:

Figura 2: Ícone de setup do Action₀NET.

Abertura do projeto
Ao se iniciar o aplicativo Action₀NET, pode-se ver a janela de Gerenciamento de projetos do sistema a seguir.

Voltar

Figura 3: Janela de gerenciamento de projetos.

Nesta tela, estão disponíveis os projetos prontos para ser
executados. Na figura em questão, aparecem vários projetos
configurados no Action₀NET. Neste documento, tratamos do
projeto EMAE.SGI.2015.v3.1, que não vem integrado ao
Action₀NET. Para abrirmos o projeto, devemos inserir o arquivo
EMAE.SGI.2015.v3.1.tproj na pasta C:\Action.Net\Projects\, e sua
respectiva pasta de imagens para iOS C:\Action.Net\Projects\
iDataPanelImages\ EMAE.SGI.2015.v3.1. Em seguida, abrimos o
projeto por meio da tela de gerenciamento de projetos (Figura
3).

Execução do projeto
Assim que o duplo clique for executado no projeto escolhido, a tela
de configuração do Action₀NET apresentada na Figura 4 abrirá.
Nesta tela, são apresentadas informações sobre projeto, como o local onde ele está salvo, a quantidade de pontos de comunicação disponíveis na versão, total de tags configuradas, etc. Se o Action₀NET
não estiver licenciado, o programa apresentará algumas restrições,
permitindo executar projetos que contenham apenas 75 pontos de
Voltar

comunicação e encerrando a execução do projeto após uma hora. O
projeto pode ser aberto e executado quantas vezes o usuário desejar, porém, sem licenciamento, ele sempre será encerrado 60 minutos após o início da sua execução.

Figura 4: Janela de configuração do projeto.

Para começar a execução do projeto, é necessário clicar no menu
Run, em seguida no menu Startup e, por fim, no botão Run Startup,
conforme apresentado na Figura 5. Esta área permite a configuração
da forma como o projeto será executado em modo final de produção.
Isso significa habilitar as funções de gravação de Historiador e
Alarmes para utilizar as bases de dados reais definidas no projeto.

Voltar

Figura 5: Janela de configuração do projeto.

Assim que o botão Run Startup for acionado, o projeto será
carregado e será iniciada sua execução. Duas janelas serão abertas,
Action₀NET Startup (Figura 6) e a janela de execução do projeto
(Figura 8).
Na janela Action₀NET Startup, são apresentados os módulos
do Action₀NET que estão em execução no projeto. Nesta janela,
também é possível parar e fechar o projeto em execução, clicandose no botão Shutdown; assim como parar ou pausar os módulos
em tempo real e disparar algumas ferramentas disponíveis no
Action₀NET, como o Watch, o Trace e o Info.

Voltar

Figura 6: Janela Action₀NET Startup.

A janela de execução do projeto é iniciada apresentando a tela principal do projeto e solicitando o login. Este deve ser realizado com o
usuário definido pela EMAE e a senha. Para silenciar a buzina,
deve-se clicar no botão silenciar buzina, que se encontra na parte
superior da tela.

Figura 7: Botão silenciar buzina.

Voltar

Figura 8: Janela de execução do projeto.

Layout

Rodapé

Corpo

Cabeçalho

No projeto SGI, as telas, em geral, apresentam 3 áreas distintas:
Cabeçalho, Rodapé e Corpo.

Figura 9: Tela principal – EMAE_MainPage.
Voltar

Cabeçalho
Figura 10: Menu superior.

SUPER

Os botões que se encontram na parte superior das telas possibilitam
a navegação entre os vários módulos e telas do projeto.
Voltar: botão de ação que leva de volta à tela que estava aberta
previamente.
Tela Inicial: ícone que leva à tela inicial do projeto. Neste caso, a
tela inicial é a tela de entrada do projeto.
Sumário de Alarmes: botão de ação que abre a página
AN_AlarmsSummary, que mostra todos os alarmes ativos. Filtros
podem ser feitos clicando-se na seta que aparece ao lado do nome
de cada coluna, como mostra a Figura 11. Também é possível
ordenar os alarmes pela coluna escolhida, clicando-se sobre o nome
da coluna, alternando-se entre o modo crescente e decrescente.
Sumário de Eventos: ícone por meio do qual se abre a página
AN_EventsSummary, que mostra todos os eventos do dia. Assim
como na tela Sumário de Alarmes, os filtros podem ser feitos clicando-se na seta que aparece ao lado do nome de cada coluna e a
lista de alarmes pode ser ordenada clicando-se sobre o nome da
coluna, alternado-se entre o modo crescente e decrescente.
Pesquisa de Eventos: botão pelo qual se abre a página
AN_HistoricEventsSummary, que possibilita a pesquisa de eventos
histórica. Há dois campos na parte superior da tela que possibilitam
a escolha do período a ser pesquisado. Como na tela Sumário de
Alarmes, os filtros podem ser feitos clicando-se na seta que aparece ao
lado do nome de cada coluna e a lista de alarmes pode ser ordenada clicando-se sobre o nome da coluna, alternado-se entre o modo crescente
e decrescente.
Voltar

Gráfico de medidas: por meio deste ícone, abre-se a página
AN_TrendScreen, que possibilita uma análise gráfica das variáveis
do projeto. Escolhendo-se as tags, a data inicial e a periodicidade da
pesquisa, os resultados são mostrados na forma de um gráfico de
linha.
Log de Operação: ícone por meio do qual se abre a página
AN_Operation_Log, que mostra uma lista com todos os comandos
dados pelo Action₀NET, assim como data e hora de todos os logins
do sistema.

Figura 11: Tela Sumário de Alarmes – AN_AlarmsSummary.

Dashboards: este ícone leva a uma ferramenta de relatórios
pré-programados voltados a pré e pós-operações. Temos nesse
projeto uma demonstração de dois relatórios voltados para usinas
eólicas: Curva de Potência e Valores de Falha e Comparação.
Informações: acesso à tela por meio da qual verificam-se algumas
informações sobre o projeto que está em execução e o computador
onde a aplicação está sendo executada.
Voltar

Help Desk: este ícone leva ao site do serviço de Help Desk da Spin
(item não ativo no projeto).

Idioma: a bandeira presente neste ícone representa o idioma da
aplicação. Clicando sobre ele, mudamos o idioma de inglês para
português e vice-versa (alguns textos não têm o idioma alterado de
acordo com esse campo).
Selecionar página:mostra todas as páginas existentes no
projeto. Clique em cima da página desejada para abri-la.

Comunicação:este ícone leva à página de falha de
comunicação com todos os dispositivos, inclusive
comunicação com Base de dados SQL e Planilhas Excel.
Quando ocorrer algum alarme haverá uma indicação acima
do ícone com o número de falhas.

Voltar

Rodapé
Figura 12: Rodapé.

O rodapé aparece na maioria das páginas e mostra os ícones de navegação
entre páginas.

Corpo
O corpo de uma página é a área onde serão exibidas informações e
onde teremos outras opções de navegação.

Voltar

Navegando pelo
Projeto
A Nova Geração de SCADA
em suas Mãos

Voltar

Neste capítulo será explicado como se dá a navegação pelo corpo
das páginas do projeto em questão.

EMAE_MAinPage
No corpo da página EMAE_MainPage, há um gráfico e 6 botões:
Botão

Gráfico

Figura 13: EMAE_MainPager (corpo).

Gráfico
Esse gráfico é exibido em várias páginas, mostrando o tatal da
produção das usinas. Ele é exibido também por usinas.

Voltar

Botão 1 – Geração
Abre a página EMAE_Geração com submenus.

Botão 2 – Supervisão Hidráulica
Abre a página EMAE_SH_TABELA com submenus.

Botão 3 – Contrle de Cheias
Abre a página EMAE_ControleCheias.

Botão 4 – PCH Pirapora
Abre a página EMAE_Pirapora.

Botão 5 – Prev. Tempo/SAISP
Abre a página EMAE_PTempo com submenus que leva à
páginas da Web de tempo.

Botão 6 – Instrução Hidráulica
Abre a página EMAE_IH.

No corpo desta página, são exibidas algumas informações referentes
a ClimaTempo e Recordes de Geração das Usinas.

Voltar

Geração: EMAE_Geração

Figura 14: EMAE_Geração.

Clicando sobre as usinas, somos levados à página da usina
escolhida (Figuras 15, 16, 17, 18), que exibe mais detalhes.

Figura 15: EMAE_HB_Geração.
Voltar

Figura 16: EMAE_PESA_Geração.

Figura 17: EMAE_URG_Geração.

Voltar

Figura 18: EMAE_UPG_Geração.

Este botão retorna para a página
Geração: EMAE_Geração

Este botão exibe a página
Supervisão Hidráulica: EMAE_SH_SISTEMA_HIDRAULICO

Voltar

Supervisão Hidráulica: EMAE_SH_TABELA

Figura 19: EMAE_SH_TABELA.

Clicando sobre este botão, somos levados a
informações do Sistema hidráulico, conforme
mostra a figura 20.

Clicando sobre este botão, somos levados a
informações dos ativos da empresa,conforme
mostra a figura 21.

Voltar

Figura 20: EMAE_SH_SISTEMA_HIDRAULICO.

Figura 21: EMAE_SH_ATIVO_A.
Voltar

Clicando sobre este botão, somos levados a
outras páginas de ativos.
.

Figura 22: cabeçalho da Supervisão Hidráulica

O cabeçalho da página de supervisão hidráulica contem quatro
botões de comandos, são eles: 1 página anterior, 2 póxima
página, 3 atualizar, e 4 página inicial que volta para a página
EMAE_SH_TABELA.

Voltar

Controle de Cheias: EMAE_ControleCheias

Figura 23: EMAE_ControleCheias.

PCH Pirapora: EMAE_Pirapora

Figura 23: EMAE_Pirapora.
Voltar

Prev. Tempo/SAISP: EMAE_PTempo

Figura 24: EMAE_PTempo.

Clicando sobre a opção desejada, somos levados à página da
Web referente ao Clima Tempo ou SAISP.

Instrução Hidráulica: EMAE_IH

Figura 25: EMAE_IH.
Voltar

Botões Mapas
Abre a página de mapas da Web, conforme
mostra a figura 26.

Figura 26: Mapa geral

Abre a página da localização da usina na Web,
conforme mostra a figura 27.

Figura 27: Mapa da localização da usina
Voltar

Navegando pelo
Projeto no
SmartPhone
A Nova Geração de SCADA
em suas Mãos

Voltar

Neste capítulo será explicado qual o aplicativo “Thin Client” a
ser usado para acessar o projeto SGI no smartphone, e sua
configuração, e como se dá a navegação pelo corpo das páginas
do projeto no smartphone em questão.

Aplicativo Thin Client no iOS
O aplicativo “Thin Client” a ser utilizado no iOS é o app
“Action.Net Client”, esse app é baixado da loja virtual app
store apple.
O “Action.Net Client” deverá ser configurado como na figura
abaixo. Para executar o projeto basta precisonar a tecla
“Login”.

Figura 28: Action.Net Client

Voltar

Para outros smartphones (
Android,
Windows mobile)
deverá usar o app “2x”, ou similar que faça acesso remote.
Esse app é baixado da loja virtual referente a cada aparelho.
O iOS também poderá usar o “2x”, se não quizer usar o app
“Action.Net Client”.
O “2x” deverá ser configurado como na figura abaixo.

Figura 29: 2x – Configuração

Voltar

Para executar o projeto basta precionar no nome da conexão
que foi dada “SGI – Sistema Gerencial Integrado”.

Figura 30: 2x – Conexão

Voltar

Navegação pelo corpo das páginas
do projeto no smartphone
A navegação em smartphones com
Android e
Windows
mobile por usar acesso remote segue o padrão o DeskTop.

Rodapé

Corpo

Cabeçalho

Segue abaixo a navegação pelo smartphone iOS. No projeto
SGI smartphone, as telas, em geral, apresentam 3 áreas
distintas: Cabeçalho, Rodapé e Corpo.

Figura 31: Página inicial

O botão
no cabeçalho remete ao PopUp Ajuda, o botão
remete a tela de login do “Action.Net Client”, conforme Figura 28.

Voltar

No corpo da página menu principal, há 6 botões:
Botão

Comunicação

Botão 1

Botão 2
Botão 3

Botão 4

Botão 5
Botão 6

Figura 32: Página inicial

No rodapé há um botão “Comun.” de comunicação.
Quando esse botão estiver com uma marcação
vermelha, é sinal que está com problemas de
comunicação com alguma planilha, base de dados, ou
canal de comunicação. Como mostra as figuras abaixo:

Voltar

Página principal da comunicação

Página comunicação com planilhas

Figura 33: Página principal comunicação

Figura 34: Página comun. Com planilhas

Página comunicação com BD

Página comunicação com Canal IEC104

Figura 35: Página comun. Com BD

Figura 36: Página comun. com canal IEC104
Voltar

Pode-se escolher a página de comunicação desejada no menu
principal da comunicação, ou pressionando na página de
comunicação selecionada para navegar para a próxima página
de comunicação.

Vai para a página
comunicação Base
de Dados 

Vai para a página
comunicação Canal
IEC104 

Vai para a página
comunicação
planilhas 

Voltar

Botão1: Menu Geração
Abre a página do menu geração. Passando o dedo em cima do grafico de
barras (Figura 36), ele remete à outra página com os medidores analógicos
(Figura 37), e vice-versa.

Figura 36: Menu Geração

Figura 37: Menu Geração

Botão1: Geração – UHE Henry Borden
Botão UHE Henry Borden do menu geração selecionado. Passando o dedo
em cima do grafico de barras (Figura 38), ele remete à outra página com os
medidores analógicos (Figura 39), e vice-versa.

Figura 38: Geração – Henry Borden

Figura 39: Geração – Henry Borden

Voltar

Botão1: Geração – PCH Pirapora
Botão PCH Pirapora selecionado. Passando o dedo em cima do grafico de
barras (Figura 40), ele remete à outra página com os medidores analógicos
(Figura 41), e vice-versa.

Figura 40: Geração – PCH Pirapora

Figura 41: Geração – PCH Pirapora

Botão1: Geração – UHE Rasgão
Botão UHE Rasgão selecionado. Passando o dedo em cima do grafico de
barras (Figura 42), ele remete à outra página com os medidores analógicos
(Figura 43), e vice-versa.

Figura 42: Geração – UHE Rasgão

Figura 43: Geração – UHE Rasgão

Voltar

Botão1: Geração – UHE Porto Góes
Botão UHE Porto Góes selecionado. Passando o dedo em cima do grafico de
barras (Figura 44), ele remete à outra página com os medidores analógicos
(Figura 45), e vice-versa.

Figura 44: Geração – UHE Porto Góes

Figura 45: Geração – UHE Porto Góes

Botão1: Geração – Localização
Botão Localização selecionado. Esse botão mostra a localização da UHE
no Google Maps, conforme figura Figura 46.

Figura 46: Geração – Menu Geração

Figura 46: Geração – UHE Porto

Voltar

Botão2: Supervisão Hidráulica
Botão da supervisão hidráulica selecionado. A Figura 47 mostra a tabela
com os dados hidráulicos estimados, a Figura 48 mostra o Sitema Hidráulico
e a Figura 49 mostra os ativos.

Figura 47: SH – Tabela Hidráulica

Figura 48: SH – Sistema Hidráulico

Figura 49: SH – Ativos

Voltar

Botão3: Controle de Cheias
Botão Controle de Cheias selecionado. Abre a página tabela do controle de
cheias conforme a Figura 50, e gráficos do controle de cheias conforme a
Figura 51.

Figura 50: Tabela Controle de Cheias

Figura 51: Graficos Controle de Cheias

Botão4: PCH Pirapora
Botão PCH Pirapora selecionado. Abre a página da PCH Pirapora, conforme
figura abaixo.

Figura 52: Tabela Controle de Cheias

Voltar

Botão5: Menu Prev. Tempo/SAISP
Botão Menu Prev. Tempo/SAISP selecionado. A Figura 53 mostra o menu
da Prev. Tempo/SAISP, a Figura 54 mostra a página com o site ClimaTempo,
a Figura 55 mostra a página com o site TempoAgora, a Figura 56 mostra a
página com o site CPTEC/INPE, a Figura 57 mostra a página com o site
SAISP.

Figura 53: Menu Prev. Tempo/SAISP

Figura 54: Site ClimaTempo

Figura 55: Site TempoAgora

Figura 56: Site CPTEC/INPE

Voltar

Figura 57: Site SAISP

Botão6: Instrução Hidráulica
Botão Instrução Hidráulica selecionado.

Figura 57: Instrução Hidráulica

Voltar

Botões do Rodapé

Chama página Contatos,
conforme figura ao lado.

Figura 58: Contatos

Chama página Plantão,
conforme figura ao lado.

Figura 59: Contatos

Voltar

Chama página Mapas,
conforme figura ao lado.

Figura 60: Mapas

A página Mapas também remete à página de Trajeto, conforme mostra as
figuras Figura 61 e Figura 62.

Figura 61: Trajeto

Figura 62: Trajeto

Voltar

Estando na página geração,
esse botão retorna à página
do Sistema Hidráulico,
conforme figura ao lado.

Figura 63: Sistema Hidráulico

Retorna à página inicial,
conforme figura ao lado.

Figura 64: Página inicial

Voltar

Remete à página Sobre,
conforme figura ao lado.

Figura 65: Sobre

Remete à página do site da
EMAE, conforme figura ao lado.

Figura 66: Site EMAE

Voltar

Exemplo de
Parametrização da
Aplicação
Conhecendo o Action₀NET
com mais profundidade

Voltar

Informações Sobre o Projeto (Info)
Como mostra a Figura 22, estamos mostrando uma versão
Express, que tem o limite de 75 pontos de E/S.
Na parametrização da aplicação foram criadas 434 tags, isto é, uma
versão de 75 pontos de E/S pode ter centenas de tags (alarmes,
variáveis calculadas, objetos de visualização, etc.).

Figura 21: Tipo de versão.

Figura 22: Redundância.

Voltar

No caso desta aplicação, só existe um servidor, cujo IP foi definido como
127.0.0.1. Com isso, o sistema gera, automaticamente, o caminho parcial para os atalhos de:
•
•

TStartup: ativa o Runtime, permitindo, inclusive, que no caso de
inicialização da máquina o sistema, automaticamente, ative a aplicação;
Os demais atalhos podem ser copiados em qualquer máquina da
rede, no caso de um IP válido, que deverão disparar IHMs do tipo
Rich, Smart e WEB.

Parametrizações do Edit
Templates
Templates são usados para definir espelhos de registros de um elemento, como Linha, Trafo, Gerador, etc.
Na versão Express, só é possível criar dois níveis de template, mas, na
versão normal, é possível criar tantos níveis de quanto necessário, isto
é, pode-se declarar um template linha cujos itens são do tipo template
disjuntor, do tipo proteções do disjuntor, etc.

Figura 23: Templates.

Voltar

Os templates iniciados com Z são internos para, automaticamente,
gerar os relatórios de alarmes, eventos, consulta a dados históricos,
tendência de tempo real e histórica, etc.
O parâmetro tipo E-num é uma tabela de conversão automática que
traduz um valor inteiro para um texto associado. Por exemplo, no caso
de uma seccionadora:
•
•
•
•

0 = indefinido;
1 = aberto;
2 = fechado;
3 = Falha.

Assets (Ativos ou níveis)
Cada tag do sistema pode estar associada a um nível que corresponde a
uma árvore de Ativos (Assets). Esta árvore pode ser usada em filtros de
relatórios como “apenas ver variáveis de parques eólicos”.
Assim, por exemplo, na figura abaixo estão todos os Ativos (níveis) classificados hierarquicamente, e na Figura 25, apresenta-se que cada tag
está associada a um nível (level) da Figura 24.

Figura 24: Templates.

Voltar

Figura 25: Tags são associadas a níveis.

Devices
Nesta área do Edit, definem-se os canais de comunicação (Channel), os
dispositivos associados a um canal e os pontos associados a todos os
canais, organizados por protocolos. Como exemplo mostramos abaixo os
pontosdoúnicocanaldestaaplicação.

Figura 26: Pontos de E/S.

Voltar

Alarmes
Nesta área, são definidos os Grupos de Alarme criados (Groups) e os
itens de alarme associados a cada grupo. Existe uma terceira coluna
chamada Área, que permite criar um alarme de grupo associado a
vários alarmes. Isto permite, por exemplo, criar um alarme de grupo
que será atuado caso exista algum alarme em uma dada área, como um
gerador, uma subestação, um circuito eólico, etc.

Figura 27: Pontos de E/S.

No módulo de engenharia, as colunas mostradas são as mais usadas
(possuem o sinal √ indicando estar selecionada na lista destacada em
amarelo). Se o usuário clica com o botão direito do mouse na linha sob
a seta amarela (
) são mostradas todas as opções de colunas
existentes e clicando-se sobre a mesma, esta é apresentada na tela.
Tabelas de Histórico
Nas colunas Historian e Historian Tables, definem-se tabelas de
histórico que serão criadas, a frequência de gravação das mesmas e as
variáveis associadas a estas tabelas.

Voltar

Figura 28: Tabela de Histórico.

Datasets (Banco de Dados)
Em Datasets, associam-se as tabelas de histórico e de alarmes
utilizadas a um banco de dados. O Action₀NET possui um banco
de dados relacional tipo SQL Express default, embutido no SCADA
(Local.4). Para aplicações maiores, entretanto, sugere-se a utilização
de um banco de dados de mercado do tipo SQL Server e Oracle.

Figura 29: Datasets.

Voltar

Desenhando Telas
A Construção das Telas
A opção Draw permite desenhar tela no Action₀NET. É bastante simples
se criar e/ou modificar telas no SCADA, mas não é objetivo deste demo
ensinar como fazê-lo. Sugere-se que os clientes acessem o manual do
software.
Como exemplo, apresentam-se abaixo uma tela e algumas informações
sobre a mesma.

Figura 30: Tela com um unifilar da subestação.

1. Esta área contém atributos da tela corrente.
2. A barra de ferramentas vertical permite criar ou selecionar objetos
de visualização (símbolos). Dentre as ferramentas, existem linhas,
círculos, polígonos, botões, radio button, tendências, alarmes, etc. O
usuário pode usar um símbolo já pronto ou criar um novo símbolo.
3. A barra de ferramentas horizontal permite fazer zoom, agrupar/desagrupar símbolos, alinhar objetos verticalmente ou horizontalmente, etc.
4. Esta é a área destinada ao desenho;
5. Como exemplo, esta janela mostra uma biblioteca de símbolos
usados. Os símbolos são vetoriais e já possuem todas as funcionalidades e animações associadas. Uma vez criada a biblioteca de
símbolos do usuário, com a cultura da empresa, criar telas torna-se
uma atividade muito simples. O sistema possui dezenas de símbolos
prontos, catalogados em bibliotecas referenciadas por tipo.

Voltar

Além dos símbolos com a cultura da empresa, o Action₀NET possui a
tabela da Simbol Factory com mais de 3600 símbolos vetoriais para
criar novos objetos de visualização.

Figura 31: Symbol Factory.

Scripts Associados às Telas
A janela de CodeBehind permite associar Scripts compiláveis a eventos associados a esta janela, como: abertura da tela, fechamento da
tela, etc.

Figura 32: Código Associado a uma tela.

Voltar

Compilando e Executando Projetos
Build
Esta opção permite compilar todo o projeto, gerando listas do tipo:
•
•
•
•

número de vezes que cada objeto foi usado;
tabela de Cross Reference dos objetos;
lista de objetos criados e não usados;
etc.

Figura 33: Build de um projeto.

Start-up e Teste
Estas duas opções permitem executar um projeto a partir do módulo de
engenharia. No caso de Test, não serão mexidas nas tabelas de histórico e alarmes do cliente.
No módulo de Start-up apresentado na figura abaixo, só serão ativados
os módulos selecionados em Run Module (1). Dessa forma, por exemplo, se o usuário não criou tags ou ponto de E/S, mas já fez o desenho
das telas e a animação associada a estas, ele pode verificar o seu trabalho ativando apenas o módulo de Display e, caso existe algum Script
associado à tela, o módulo de Scripts.
A opção Run Local Diagnostic Tools (2) disponibiliza várias opções de
depuração dos módulos do projeto.
Voltar

Figura 33: Opções de projetos de start-up.

Dentre estas opções, neste manual do Demo apresenta-se a janela de
Watch que, quando selecionada, permite ao usuário alterar o valor ou a
propriedade de qualquer objeto do projeto e verificar o comportamento
causado na aplicação.

Voltar

Figura 35: Janela de Watch (objetos existentes no projeto).

É possível criar até quatro listas de objetos (List1 a List4), permitindo-se, em cada lista, a seleção dos objetos cujos comportamentos
desejam-se analisar. Na janela acima, são apresentados todos os objetos existentes em um projeto, com tags do Trafo 1 selecionadas.
A janela funciona com intelliSense: à medida que se digita, o software
seleciona os objetos que atendem àquele texto. Assim, um @ mostra
todos os objetos existentes, selecionando-se tag (cinza claro) e digitando-se . (ponto final), são mostrados todos os tags de nível 1 do projeto
e assim por diante.

Figura 36: Janela de Watch (tag.SE_TR1.DJ52 selecionado).

Voltar

Ao lado de cada objeto da lista, é apresentado seu valor atual (propriedade value do objeto). Quando se seleciona um item da lista, no caso da
figura anterior a tag.SE_TR1.DJ52, à direita são apresentados todos os
atributos deste item, como seu valor, sua qualidade, etc.
Ao se alterar o valor ou atributo do objeto selecionado na janela de Watch,
também se estará alterando o mesmo em tempo real e as animações programadas serão provocadas. Por exemplo, na janela anterior:
•
•

Alterando-se o valor de DJ52 para 1, o disjuntor será aberto, animando-se as telas onde este é mostrado e causando-se os eventos
e alarmes associados;
Alterando-se a qualidade da tag para qualquer valor diferente de
<192>, o ponto ficará com qualidade de erro e, no caso do disjuntor,
será feito um X sobre sua imagem.

Dicionários
Existem três abas em Dicionários:
•

•

•

Localization: permite criar dicionários da aplicação em várias línguas e, criando-se um evento que muda a língua, todos os textos
são traduzidos para a nova língua. Neste projeto demo, o projeto
está em inglês e português.
Enumeration: cria tabelas com textos associados a números. Estas tabelas, em tempo de execução, permitem que, em uma lista
de eventos, traduza-se o estado de um aerogerador para um texto
explicativo.
Categories: o sistema permite a criação de 64 categorias, sendo cada uma delas um qualificador que pode ser associado a uma
tag. Assim, qualquer tag pode ser associada a até 64 categorias e,
em tempo de projeto ou em tempo real, estas categorias podem
agrupar tags em 64 grupos. Uma aplicação típica de categorias é
apresentadano filme Deploy (Spin) para, a partir de templates, gerar
automaticamente as tabelas de alarmes, eventos, pontos de E/S e
histórico.

Voltar

Figura 37: Dicionários (EnumerationSets).

Extensões (Extension)
Extensões, são bibliotecas de rotinas usadas para a importação e exportação de dados e partes dos projetos.

Figura 38: Extensões de Importação.

Voltar

Assim, usando VB.NET ou C#, o usuário pode gerar rotinas para, em
tempo de projeto, importar, exportar e explodir dados. Abaixo algumas
rotinas já disponíveis:
•
•
•
•

Importar projetos Action₀NET: permite a importação dos dados de
um projeto (todos ou parte);
Importar Rockwell ControlLogix: cria os Tag Names, Tag Templates e faz o mapeamento dos endereços PLC, tudo de acordo com
as informações disponíveis no arquivo L5K do PLC;
Importar configuração de um Servidor OPC: cria os Tag Names,
Tag Templates e faz o mapeamento dos endereços cliente OPC, tudo
de acordo com as informações disponíveis em um servidor OPC;
Importar de um sistema OSIsoft PI: ao se conectar com servidores
Historiador PI System, ele cria automaticamente o link com as PI
Tags, elementos e atributos de servidores PI AF. Quando conectando
com PI AF, traz automaticamente a definição de todos os modelos
e elementos ativos no banco de dados selecionado, assim como o
mapeamento para comunicar com o servidor.

NOTA - O assistente de importação PI só é mostrado em instalações
licenciados com o módulo de conexão PI habilitado.
•
•
•
•

•

•

Importando Tag Templates em XML: cria os Tag Names, Tag Templates de acordo com a estrutura de dados do arquivo XML, ele também cria a configuração Edit-Datasets-Files para ler esse arquivo;
Importando classes .NET de uma DLL: cria Tag Templates que
correspondem às classes .NET selecionadas;
Importando projetos ActionView: este assistente de importação
pode ser utilizado para a importação de Tags, Alarm Items, Historian
Tables a tabelas de Pontos de E/S de um projeto ActionView;
Geração automatizada de projetos Action₀NET (Deploy): este assistente de importação pode ser utilizado para a geração automática
de Tags, Alarm Items, Historian Tables a tabelas de Points. Para
taanto, é necessário que se criem anteriormente Templates, Canais,
Nodes e as necessárias Historian Tables. Também devem ser criadas
Categorias indicativas de como devem ser usados os templates e
Points. O assistente, ao ser executado, faz a “explosão”, isto é, cria
as tabelas mencionadas;
Importação de tabelas: permite a importação seletiva de tabelas,
com facilidade de escolha de colunas em cada tabela, a partir de
uma fonte de dados para a qual existe, no ambiente, provedores de
dados disponíveis;
Exportação de componentes: para exportar de modo seletivo partes de um projeto Action₀NET, que poderão ser importadas em outro
projeto, está disponível esta ferramenta cuja finalidade é oferecer as
possibilidades de seleção dos dados deste projeto e a criação de um
arquivo, com extensão .tcomponent.

Voltar

Vídeos
Conhecendo o Action₀NET
com mais profundidade

Voltar

Vídeo 1: Tela de Abertura
Vídeo 2: Ambiente de Engenharia
Vídeo 3: Configuração de Execução
Automatica do Programa
Vídeo 4: Trabalhando com Tags
Vídeo 5: Trabalhando com Alarmes
Vídeo 6: Enumeration Sets
Vídeo 7: Trabalhando com Message
Boxes
Vídeo 8: Múltiplos Coimandos com
Um Clique
Vídeo 9: Action.Net na Nuvem
Voltar

Vídeo 10: Acesso Remoto Via
Browser Smart
Vídeo 11: Integração com PI System
OSI Soft
Vídeo 12: Deploy

Voltar

Razão

Acreditamos na evolução de
empresas e pessoas. E a forma que
encontramos de colaborar para
essa evolução é automatizando
seus processos. Assim, oferecermos
condições para que empresas e
pessoas possam crescer, com base
em hábitos produtivos e liberdade
para se concentrar no que realmente
importa:

evoluir.

Automação que gera redução de custos e decisões estratégicas precisas.

SCADA

Integração

Com o Action₀NET, equipes em diferentes locais do mundo (com acesso
à internet) podem desenvolver projetos em conjunto, sem instalação
(aproveite os benefícios de operar na nuvem) e com gerenciamento ao
alcance das próprias mãos.
Aperte o play para a nova geração.
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