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Luku  1 . Tietoja tästä ohjeesta

 1 Tietoja tästä ohjeesta

Tämä ohje on tarkoitettu peruskäyttäjälle

Tämä käyttöohje on tarkoitettu auttamaan peruskäyttäjää käyttämään ClearSCADA-valvomo-

ohjelmistoa. Asennus-osio on tarkoitettu edistyneemmille käyttäjille, jotka esim. haluavat ko-

keilla ohjelmistoa omalla koneellaan. 

Tämän ohjeen tarkoituksena on ohjeistaa käyttäjää

Tämän ohjeen pääasiallinen tarkoitus on avustaa ClearSCADA-ohjelmiston käytössä. Ohjees-

sa on käsitelty asioita, jotka ovat usein kysyttyjä. Käyttäjät eivät aina halua lukea käyttöohjei-

ta, joten tässä ohjeessa olevat kuvat auttavat käyttäjää hakemaan nopeasti sen kohdan, josta he 

ovat kiinnostuneet. Ohjetta voi lukea myös silmäillen, ja kohdistaa huomionsa vain niihin 

asioihin, joista käyttäjä haluaa lisätietoa. Kaikkia ohjeissa olevia kohtia ei välttämättä ole 

jokaisella käyttäjällä. 

Ohje auttaa myös käyttäjää tutustumaan ClearSCADA:n ominaisuuksiin ennen niiden 

käyttämistä. Luvussa 2 on esittely ClearSCADA-ohjelmistosta, joka antaa käyttäjälle kuvan 

minkälaiselta ohjelmisto näyttää ja mitä ominaisuuksia siinä on.

Ohjetta päivitetään jatkuvasti

Tämän ohjeen on tarkoitus päivittyä samalla, kun tuotekin kehittyy. Ohjeen versiohistoria on 

kuvattu taulukossa 1.

Taulukko 1: Dokumentin versiohistoria

Versio Päivämäärä Muokkaaja Muutokset
1.00 12.02.10 JP Alustava versio
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 1.1 Ohjeessa käytetty termistö

Tässä ohjeessa käytetään taulukossa 2 esiintyviä termejä.

Taulukko 2: Ohjeessa käytetty termistö

Alasvetovalikko Ks. luku 6 - Yleistä käyttöliittymästä (s.28)
Asiakas/Palvelin-malli

(Client/Server model)

Ohjelmiston malli, jossa yksi tai useampi asiakasohjelmaa 

(client) hakevat tietoja palvelimelta (server)
Jälleenantohälytys Hälytyksen ohjaaminen järjestelmästä eteenpäin
Resurssienhallintapalkki Ks. luku 6 - Yleistä käyttöliittymästä (s.28)
ViewX ClearSCADA-asiakasohjelma
WebX ClearSCADA-asiakasohjelma



Valvomon käyttöohje  3 (75)

Luku  2 . Yleistä ClearSCADA-järjestelmästä

 2 Yleistä ClearSCADA-järjestelmästä

ClearSCADA on valvomo-ohjelmisto, jossa on yhdistetty suunnittelu- ja konfigurointityöka-

lut, sekä palvelin, jossa on oliopohjainen tietokanta. ClearSCADA on suunnattu laajakaista-, 

radio- ja puhelinverkkoihin perustuviin sovelluksiin. Ohjelmisto käyttää avoimia rajapintoja 

niin kommunikoinnissa kuin sovelluskehityksessäkin. Järjestelmä voidaan perustaa alkaen 

pienestä paikallisvalvomosta ja laajentaa rajattomasti suuriin kokonaisuuksiin. Järjestelmän 

rakenne on kuvattu kuvassa 1.

ClearSCADA-järjestelmä tukee etäkäyttöä hyvin

Aito palvelin-asiakas -rakenne (client-server) mahdollistaa valvomon täydellisen käytön ja so-

velluskehityksen niin paikan päältä kuin etäältäkin. Myös täysi verkkoasiakastuki (web client) 

on perusominaisuutena ClearSCADA-ohjelmistossa. Koko sovellus on käytettävissä web-se-

laimen yli pelkällä yhteydellä ja käyttäjätunnuksella. Erillistä web-palvelinta tai kehitystyötä 

ei tarvita.

ClearSCADA-järjestelmä on varmennettu

Ohjelmisto tukee kahdennusta joka tasolla (kuva 2). Kommunikointi, tietokanta, etäyhteydet 

ja kaikki valvomon perusominaisuudet ovat kahdennettavissa. 

Kuva 1: ClearSCADA-järjestelmän rakenne
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I/O-palvelin voidaan lisäksi kahdentaa neljään eri tasoon. Silloin yksi kone on aina ensisijai-

nen palvelin ja kolme eri konetta ovat varmistuksena. Kahdennus tapahtuu täysin automaatti-

sesti, eikä paikallisia toimenpiteitä tarvita. Yhteyden vaihdot tapahtuvat myös automaattisesti 

takaisin ensisijaiseen linjaan ja palvelimeen. Asiakasohjelmia voi lisätä ilman muutoksia pal-

velimeen, ja ne tarvitsevat vain sopivan lisenssin.

Kaikki mittausdata (RTU-data) tallennetaan tietokantaan. Käyttäjä voi lukea usealla asiakas-

ohjelmalla mm. datan numeroarvon, laadun sekä aikakoodin. 

ClearSCADA varmistaa myös, ettei verkkoyhteyden katkeaminen aiheuta datan häviämistä; 

pois pudonnut RTU-data luetaan automaattisesti puskurimuistista. Järjestelmässä on aina kai-

kista pisteistä tämän hetkinen arvo ja edellinen arvo muistissa – eli jos uutta arvoa ei saada, 

voidaan näyttää viimeisin saatu arvo. Tämä on monta kertaa erittäin tärkeää vaikka uutta tie-

toa ei saataisikaan. 

ClearSCADA-ohjelmisto kommunikoi tehokkaasti

Ohjelmisto kommunikoi mahdollisimman hyvin laajakaista-, radio- ja puhelinverkkojen taka-

na oleviin logiikka- tai järjestelmäyksiköihin. Jo perusyhteyden muodostuksessa on otettu 

huomioon myös ”hitaiden” kuten GSM-dataverkkojen rajoitukset. Eri nopeuksiset verkot ei-

vät häiritse tai hidasta toisiaan, vaikka samalla grafiikkasivulla olisikin useiden eri ala-ase-

mien tietoja. 

Kuva 2: ClearSCADA-järjestelmä tukee kahdennusta
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ClearSCADA-ohjelmisto tukee useita laitteita

Ohjelmisto sisältää kaikki yleisimmät avoimet laiteajurit ja lisäksi kehittyneet tapahtumapoh-

jaiset ajurit. Lisäksi ohjelmisto on täysin OPC-yhteensopiva palvelin ja asiakas, joten erityyp-

pisten liitettävien laitteiden määrä on tuhansia. Voit tarkistaa laitteesi yhteensopivuuden 

www.opcfoundation.org-sivustolta.

ClearSCADA-ohjelmistolla on hyvä graafinen ilme

Ohjelmiston graafinen ilme on hyvä, koska ClearSCADA käyttää vektorigrafiikkaa. Se mah-

dollistaa kuvien suurentamisen ja paneroinnin ilman graafisen ilmeen muuttumista. Lisäksi 

ohjelmisto tukee AutoCad-formaattia, ja usein prosessikaavionäytöt tuodaankin suoraan Auto-

Cad-ohjelmistosta. ClearSCADA osaa muuttaa AutoCad-formaatin omaksi vektorigrafiikak-

seen ja näin se saa esimerkiksi putket näyttämään putkilta viivojen sijaan. Lisäksi graafiset 

objektit saavat lukusia näkyvyyteen ja toiminnallisuuteen vaikuttavia ominaisuuksia. Vektori-

grafiikka helpottaa myös WebX-asiakasohjelman kuvien latausaikoja, koska vektorigrafiikka 

on tekstitietoa, jolloin sen siirtäminen on nopeaa.

 2.1 ClearSCADA-järjestelmän ominaisuudet

ClearSCADA-ohjelmistossa  on mm. seuraavia ominaisuuksia:

• Oliopohjainen tietokanta

• Laajennettava Asiakas/Palvelin -arkkitehtuuri

• Suunnittelu- ja konfigurointi-työkalut

• Rajoittamattomat asiakasohjelmat

• Avoimet käyttöliittymä- ja protokollastandardit

• Sisäänrakennetut SCADA-turvallisuusominaisuudet

• Kahdennetut/kolmennetut palvelimet

• Kahdennetut Asiakas/Palvelin ja RTU/Palvelin

• Performance-palvelin optimoi järjestelmän kaistanleveyden

Kuva 3: Esimerkki sovelluksen graafisesta ilmeestä
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ClearSCADA perustuu avoimiin standardeihin

Avoimien stardardien ansiosta ClearSCADA saa yhteyden useisiin PLC/RTU-yksiköihin ja 

SCADAPack-ohjaimiin. ClearSCADA:ssa käytettyjä standardeja ovat mm.

• OPC (http://www.opcfoundation.org/)

• OLE Automation

• ODBC

• HTTP/XML

• .Net API

ClearSCADA:ssa käytettyjä tiedonsiirtostandardeja ovat mm. 

• Kepware OPC (http://www.kepware.com/)

• Modbus RTU/ASCII

• DNP3

• IEC60870-5-101 ja IEC60870-5-104 Master

• DF1

 2.2 ClearSCADA-järjestelmän rakenne

ClearSCADA-ohjelmisto koostuu palvelinohjelmasta (eli serveriohjelmasta) ja asiakasoh-

jelmista (ViewX ja WebX).

 2.2.1 ClearSCADA-palvelinohjelmiston kuvaus

ClearSCADA-palvelin on saatavilla seuraavilla I/O-määrillä: 250, 500, 1500, 5000, 25000, 

50000 tai rajoittamaton.

ClearSCADA-palvelimen mukana tulee mukana seuraavat asiat:

• Kahdennus standby- ja performance firewall -palvelimille.

• Ajurit: SCADAPack Modbus, DNP 3, IEC60870-5-101 ja IEC60870-5-104 Master, 

Modbus, DF1, OPC Client, SNMP, NTP, ODBC/SQL, .Net API, Kingfisher n Event-

based data Historian

• Hälytys ja tapahtuma (alarm and event) -alijärjestelmä

• Integroitu ViewX-asiakasohjelma

• Pager/email-uudelleenlähetysjärjestelmä



Valvomon käyttöohje  7 (75)

Luku  2 . Yleistä ClearSCADA-järjestelmästä

 2.2.1.1 Palvelimen optiot

Palvelimelle voi valita seuraavia optioita:

• Web-palvelin

• OPC-palvelin kolmannen osapuolen OPC-asiakasohjelmien yhdistämiseen

• Ajurit: RealFLO EFM, Kepware, Siemens S7

• ScadaCare support -tuotetuki

 2.2.2 ClearSCADA-asiakasohjelmiston kuvaus

ClearSCADA-asiakasohjelmisto koostuu kahdesta ohjelmasta: ViewX:stä ja WebX:stä.

ViewX (kuva 4) on ClearSCADA-asiakasohjelma. Yhden ViewX-lisenssin saa ostaessaan 

ClearSCADA-palvelinohjelmiston. 

WebX (kuva 5) on ClearSCADA:n ”kevyt” asiakasohjelma, jota käytetään Internet 

Explorerilla. 

Kuva 5: WebX-asiakasohjelma Internet Explorerissa

Kuva 4: ViewX-asiakasohjelma
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 2.3 ClearSCADA-ohjelmiston lisenssit

ClearSCADA-lisenssejä  on saatavana ohjelmisto- ja laitelukkolisensseinä.

Ohjelmistolisenssi on .lic-päätteinen tiedosto, joka on luotu kohde-

tietokoneen kokoonpanon mukaan. Jos siis laitekokoonpanossa tulee 

muutoksia, lopettaa lisenssi toimintansa. Laitekokoonpanon muutos 

voi olla esimerkiksi uusi kovalevy, verkkokortti tms.

Laitelukkolisenssi on USB-porttiin laitettava Sentinel-lukko. Lukko 

voidaan siirtää koneesta toiseen ilman ohjelmistomuutoksia. 

Sentinel-lukko käyttää Sentinel-ajureita, jotka asentuvat automaatti-

sesti ClearSCADA-asennuksen yhteydessä. Jos kuitenkin jostain 

syystä ajurit pitää asentaa käsin, esimerkiksi ohjelmistopäivityksen 

yhteydessä, voit ladata uusimmat ajurit suoraan  Sentinel-valmista-

jan kotisivulta, alla olevasta osoitteesta:

http://www.safenet-inc.com/support/tech/sentinel.asp

Kuva 7: Laitelukko 
(Lähde: SafeNet)

Kuva 6: lic-päätteinen 
lisenssitiedosto
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 2.4 Tietokoneen vaatimukset

ClearSCADA:n tietokonevaatimukset riippuvat käyttötarkoituksesta.  Vaatimukset ovat listat-

tu taulukossa 3. Uusimmat tiedot näkee alla olevasta osoitteesta (englanniksi):

http://www.clearscada.com/resources/recommended-pc-configurations/

Taulukko 3: Tietokoneen vaatimukset

Käyttö PC-laitevaatimukset

Prosessori Muisti Kiintolevy

WebX-asiakasohjelman käyttö 2 GHz 256 Mt 50 Mt

ViewX-asiakasohjelman käyttö
2 GHz 512 Mt 200 Mt

Lisävaatimuksena tehokas näytönohjain

Palvelin/Asiakas 1 - 1000 objektia 2 GHz 512 Mt 500 Mt

Palvelin/Asiakas 1000 - 10000 

objektia ja 

1 - 2 asiakasohjelmayhteyttä

2 GHz 512 Mt 500 Mt

Server 10000 objektia, 5000 

historiapistettä, 2 vuoden on-line, 

3 asiakasohjelmayhteyttä

2 x 2 GHz 2 Gt 100 Gt, erillinen levy historiadatalle

Palvelin 50000 objektia, 25000 

historiapistettä, 2 vuoden on-line,

monta asiakasohjelmayhteyttä 

2 x 3 GHz 6 Gt 100Gt, erillinen levy historiadatalle

Palvelin 100000 objektia, 75000 

historiapistettä, 2 vuoden on-line, 

monta asiakasohjelmayhteyttä

4 x 3 GHz 6 Gt

140 Gt RAID 5 -levy käyttöjärjestelmälle ja konfi-

gurointitietokannalle. 1000 Gt RAID 5 -levy histo-

riadatalle. 3 Gt osoiteavaruuden tulee olla valittuna 

32-bittisillä käyttöjärjestelmillä.
Palvelin 175000 objektia, 100000 

historiapistettä, 2 vuoden on-line, 

3 asiakasohjelmayhteyttä 

4 x 3 GHz 12 Gt

140 Gt RAID 5 -levy käyttöjärjestelmälle ja konfi-

gurointitietokannalle. 2000 Gt  RAID 5 -levy his-

toriadatalle.
Palvelin 250000 objektia, 150000 

historiapistettä, 2 vuoden on-line, 

3 asiakasohjelmayhteyttä  

8 x 3 GHz 24 Gt

140 Gt RAID 5 -levy käyttöjärjestelmälle ja konfi-

gurointitietokannalle. 4000 Gt x RAID 5 tai 

RAID 0+1 -levy historiadatalle.
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32 Bitin ClearSCADA voidaan asentaa seuraaviin käyttöjärjestelmiin:

• Windows XP Professional Edition Service pack 1 

• Windows XP Professional Edition Service pack 2 (2a, 2b, 2c)

• Windows XP Professional Edition Service pack 3

• Windows Vista (ainoastaan Ultimate ja Business)

• Windows Vista Service Pack 1 (ainoastaan Ultimate ja Business)

• Windows Server 2003 Service Pack 1/Release 2

• Windows Server 2003 Service Pack 2

• Windows Server 2008 

• Windows 2000 Server SP4

64 Bitin ClearSCADA voidaan asentaa seuraaviin käyttöjärjestelmiin:

• Windows Vista (ainoastaan Ultimate ja Business)

• Windows Vista Service Pack 1 (ainoastaan Ultimate ja Business)

• Windows Server 2003 R2 

• Windows Server 2008 

Huom! Uusimmat tiedot Windows-yhteensopivuudesta löytyvät (englanniksi) osoitteesta 

http://www.clearscada.com/resources/ ja valitsemalla ”Windows compatibility”.

ClearSCADA vaatii Internet explorer -selaimen

ClearSCADA vaatii Internet Explorer -web-selaimen version 6 (tai uudemman). Muut selai-

met eivät ole tuettuja.
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 3 Tekninen tuki

Jos kaipaatte teknistä tukea, olkaa hyvä ja ottakaa yhteys meihin.

Henkilöstö Tommi Vahtera 050 5019 190

Kristian Pihlava 050 331 7389

Hannu Ruohonen 0440 427 359

Osoite THT Control Oy

Erkkilänkatu 11

33100 Tampere

Finland

Sähköpostit etunimi.sukunimi@thtcontrol.com 

Englanninkielisessä tuessa voitte kääntyä Control Microsystemsin puoleen.

Control Microsystems

Available: Monday to Friday 8:30am - 5:30pm Central Europe Standard Time

Direct Worldwide: 31 (71) 579 1655

Fax: 31 (71) 532 4539

Email: euro-support@controlmicrosystems.com
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 4 Ohjelmiston asennus, poisto ja varmuuskopiointi

Tässä luvussa käsitellään ClearSCADA-ohjelmiston asentaminen uuteen koneeseen, asennuk-

sen korjaaminen, asennuksen poisto sekä varmuuskopiointi.

 4.1 ClearSCADA:n uusi asennus

Huom! Ennen asennusta poista kaikki palomuuriohjelmat pois käytöstä! Palomuuriohjel-

ma voi estää järjestelmän toiminnan ja haitata asennusta, vaikka palvelinohjelma sekä asia-

kasohjelma olisivat samassa koneessakin.

Aloita uusi asennus menemällä asennuskansioon ja kaksoisklikkaamalla setup-kuvaketta 

(kuva 8).

ClearSCADA-asennusohjelman alkuruutu avautuu (kuva 9).

Klikkaa kohdasta Install ClearSCADA:

Kuva 8: Setup-kuvake

Kuva 9: ClearSCADA-asennusohjelman alkuruutu
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Tervetuloa-ruutu avautuu (kuva 10). Klikkaa Next>:

Hyväksy lisenssisopimus (kuva 11) valitsemalla ”I accept the terms in the Licence Agree-

ment” ja klikkaamalla Next>:

Kirjoita käyttäjän ja yrityksen nimet (kuva 12); paina Next>.

Kuva 10: ClearSCADA-asennusohjelman tervetulo-ruutu

Kuva 11: ClearSCADA-ohjelmiston käyttöehdot

Kuva 12: ClearSCADA-asennusohjelmaan syötetään käyttäjän tiedot
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Valitse asennustyypiksi Full (Recommended) (kuva 13).

Kirjoita pääkäyttäjän tunnus, ja salasana kahdesti (kuva 14). Klikkaa Next>.

Asennusohjelma on valmis aloittamaan tiedostojen kopioinnin (kuva 15). 

Huom! Varmista, että Sentinel-laitelukkoavain ei ole kytketty tietokoneeseen (ota se irti USB-

portista, jos se on kytketty), ja klikkaa Install.

Kuva 13: ClearSCADA-asennusohjelman asennustyypin valinta

Kuva 14: ClearSCADA-asennusohjelman pääkäyttäjän tiedot

Kuva 15: ClearSCADA-asennusohjelma on valmis kopioimaan tiedostot
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Asennusohjelma kopioi tarvittavat tiedostot levylle (kuva 16). Kopioinnissa voi kestää useita 

minuutteja.

Asennus on valmis (kuva 17). Klikkaa Finish lopettaaksesi.

Voit sulkea asennusohjelman kohdasta Exit.

Ohjelma käynnistää taustalle Demo Launcher -ikkunan (kuva 18), joka on ohjelman nopeaa 

kokeilua varten oleva esimerkkiprojektien asennusohjelma. Sulje ikkuna klikkaamalla 

Cancel-nappia.

Kuva 16: ClearSCADA-asennusohjelma kopioi tiedostoja levylle

Kuva 17: ClearSCADA-asennus on valmis

Kuva 18: ClearSCADA Demo Launcher
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 4.2 ClearSCADA:n korjausasennus

Korjausasennusta voi tarvita, jos olet esim. asentanut Internet Explorer -päivityksen tai muun 

Windows-päivityksen, ja sen jälkeen järjestelmä ei toimi. 

Korjausasennus käynnistetään aivan kuin uusi asennuskin. Alkuruudussa klikkaa kohdasta 

Install ClearSCADA:

Tervetuloteksti avautuu (kuva 19). Klikkaa Next> jatkaaksesi.

Klikkaa Repair-kuvaketta valitaksesi korjausasennuksen (kuva 20).

Asennusohjelma on nyt valmiina aloittamaan korjausasennuksen (kuva 21).

Kuva 20: ClearSCADA-asennusohjelman asennustyypin valinta

Kuva 19: ClearSCADA-asennusohjelman tervetuloa-ruutu
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Jos jotkin tiedostot ovat muiden ohjelmien (kuin asennusohjelman) käytössä, tulee muut oh-

jelmat sulkea. Kuvassa 22 asennusohjelma kertoo, että jotkin tiedostot ovat Server Icon 

-ohjelman käytössä. 

ClearSCADA-Palvelin tulee silloin pysäyttää ja sulkea. Klikkaa oikealla napilla Windowsin 

kuvakerivistä palvelimen kuvaketta (kuva 23), ja valitse ensin Shutdown Server, ja sen jäl-

keen Exit. 

Kun palvelin on suljettu, jatka asennusta kuvan 22 Retry-napista. Asennusohjelma alkaa kor-

jata asennusta. Korjaamisessa voi kestää useita minuutteja, ja sen aikana voi näytölle avautua 

ikkunoita. Kun asennusohjelma ilmoittaa, että korjausasennus on valmis (kuva 24), voit pai-

naa Finish-napista.

Kuva 21: ClearSCADA-asennusohjelma on valmiina korjaamaan asennuksen

Kuva 22: ClearSCADA-asennusohjelma pyytää sulkemaan Server Icon 
-ohjelman

Kuva 23: ClearSCADA-palvelimen kuvake kuvakerivissä
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Korjausasennuksen jälkeen ohjelma ilmoittaa, että tietokone tulee käynnistää uudelleen. 

Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla Restart now.

 4.3 ClearSCADA:n asennuksen poisto

Asennuksen poisto käynnistetään aivan kuin uusi asennuskin. Alkuruudussa klikkaa kohdasta 

Install ClearSCADA:

Tervetuloteksti avautuu (kuva 25). Klikkaa Next>.

Klikkaa Remove-kuvaketta valitaksesi asennuksen poiston (kuva 26).

Kuva 24: ClearSCADA-asennusohjelman korjausasennus on valmis

Kuva 25: ClearSCADA-asennusohjelman tervetuloa-ruutu
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Poista asennus klikkaamalla Remove-nappia (kuva 27).

Ohjelma voi ilmoittaa, että tiedostot ovat käytössä. Toimi silloin korjausasennus-kohdasta löy-

tyvien ohjeiden mukaan.

 4.4 Projektin varmuuskopiointi

Huom! Projektin varmuuskopiointi ei tallenna historiadataa!

Projektin varmuuskopiointi suoritetaan ViewX-ohjelmassa. Klikkaa oikealla napilla tietokan-

talistassa sitä kohtaa, jonka haluat varmuuskopioida (ks. kuvat 28, 29). Jos haluat varmuusko-

pioida koko tietokannan, klikkaa tietokoneen kuvaketta. Valitse sitten Vie (export).

Kuva 26:  ClearSCADA-asennusohjelman asennustyypin valinta

Kuva 27:  ClearSCADA-asennusohjelma on valmis poistamaan asennuksen
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Ohjelma kysyy haluatko tehdä varmuuskopioinnin, ja varoittaa että kopiointi voi kestää 

kauan. Valitse Kyllä (kuva 30).

Anna ohjelmalle tiedoston nimi, johon tietokanta tallennetaan, ja valitse Tallenna (kuva 31). 

Voit myös tallentaa tietokannan ClearSCADAn vanhempaa versiota varten valitsemalla tallen-

nusikkunan alimmasta valinnasta (kuva 32) tallennusmuodon.

Kuva 29:  Englanninkielinen Vie-ko-
mennon vastine on ”Export”

Kuva 30: ViewX-ohjelma varoittaa, että kopioinnissa voi kestää kauan

Kuva 28: Tietokanta varmuusko-
pioidaan Vie-toiminnolla
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Tallenna-painikkeen painamisen jälkeen tietokanta on varmuuskopioitu.

 4.5 Projektin palautus varmuuskopiosta

Projektin palautus suoritetaan samoin kuin varmuuskopiontikin, mutta tällä kertaa valitaan vie 

(export) -komennon sijaan tuo (kuva 33) (import, kuva 34).

Kuva 31: ViewX-ohjelma kysyy mihin tiedostoon tietokanta tallennetaan

Kuva 32: Tietokannan voi tallentaa myös ClearSCADAn vanhempaa ver-
siota varten
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ViewX kysyy mistä tiedostosta projektin tietokanta halutaan palauttaa (kuva 35).

Kun tiedosto on valittu, aloittaa ViewX tietokannan tuomisen.

Kuva 34: Englanninkielinen Tuo-ko-
mennon vastine on ”Import”

Kuva 35: ViewX-ohjelma kysyy mistä tiedostosta tietokanta tuodaan

Kuva 33: Projektin palautus 
tehdään Tuo-toiminnolla
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 5 Järjestelmän tila, käynnistäminen ja pysäyttäminen

Tässä luvussa on kuvattu miten järjestelmän eri osat käynnistetään ja pysäytetään.

 5.1 Palvelimen tila, käynnistäminen ja pysäyttäminen

Palvelin käynnistyy normaalisti itsestään, kun tietokonekin käynnistyy. Palvelin pysäytetään 

painamalla oikealla napilla Windowsin kuvakepalkissa olevaa ClearSCADA-palvelimen 

kuvaketta (kuva 36), ja valitsemalla ”Shutdown Server...”.

Kun palvelin on pysäytetty, sen voi käynnistää klikkaamalla kuvaketta oikealla napillla, ja 

valitsemalla ”Start server”.

Palvelimen nykyisen tilan näkee kuvakkeen väristä

Palvelimen (eli serverin) tila näytetään Windowsin kuvakepalkissa värikoodilla. Kuvakkeen 

väri vaihtelee ohjelman tilan mukaan. Värien merkitykset ovat seuraavat:

Taulukko 4: ClearSCADA-palvelimen tilan värit

SININEN 
ClearSCADA-palvelin on toiminnassa (perustila)

SYAANI 
ClearSCADA-palvelin on standby-tilassa

HARMAA 
ClearSCADA-palvelin on sammutettuna

VIHREÄ 
ClearSCADA-palvelin on käynnistymässä

PUNAINEN 
(vilkkuva) ClearSCADA-palvelin on pysähtymässä

PINKKI
ClearSCADA-palvelimessa on konfiguraatiovirhe

KELTAINEN
ClearSCADA-palvelin on synkronoimassa

Kuva 36: ClearSCADA-palvelimen kuvake Windowsin kuvakerivissä
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 5.2 Asiakasohjelmien käynnistäminen ja pysäyttäminen

Asiakasohjelmia on kaksi: ViewX ja WebX.

 5.2.1 ViewX käynnistetään yleensä pikakuvakkeesta

ViewX:n voi käynnistää Windowsin työpöydän pikakuvakkeesta, jos sellainen on luotu. Jos 

pikakuvaketta ei ole, ViewX käynnistetään valitsemalla Windowsin käynnistä -valikosta: 

Kaikki Ohjelmat / Control Microsystems ClearSCADA / ViewX

ViewX:n voi pysäyttää valitsemalla alasvetovalikosta Tiedosto / Sulje (File / Exit).

 5.2.2 ViewX-ikkunoita voi käynnistää useita

ViewX-ohjelmia (eli ViewX:n ikkunoita) voi olla käynnissä yhtä aikaa maksimissaan 5 kpl. 

Jos haluat käynnistää useamman ViewX-ohjelman, tulee sinun luoda uutta ikkunaa varten pi-

kakuvake.

Klikkaa Windowsin työpöydällä oikeaa hiiren nappia, ja valitse Uusi/pikakuvake (kuva 37).

Windows kysyy mihin kohteeseen (eli mille ohjelmalle) pikakuvake luodaan (kuva 38). Valit-

se ”Selaa...”.

Kuva 37: Uuden pikakuvakkeen voi luoda esimer-
kiksi Windowsin työpöydälle
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Selaa kansioita -ikkuna avautuu (kuva 39). Selaa ClearSCADA:n asennushakemistoon, joka 

on yleensä Oma tietokone -kohdan alla, hakemistossa:

C:\Program Files\Control Microsystems\ClearSCADA\. 

Valitse ohjelma ViewX. (kuva 40). Klikkaa lopuksi OK.

Pikakuvakkeen luontiprosessi palaa ikkunaan kuvassa 41. Kirjoita kohteen sijainnin perään 

/Head:2, jos haluat ohjelman aukeavan toisessa näytössä. Kolmatta näyttöä/ikkunaa varten 

kirjoitettaisiin /Head:3 jne.

Kuva 38: Windows kysyy mitä ohjelmaa varten pikakuvake luodaan

Kuva 39: Kansioita selaamalla tulee mennä ClearSCADA:n asennushakemis-
toon

Kuva 40: Pikakuvakkeen kohteeksi valitaan ViewX



Valvomon käyttöohje  26 (75)

Luku  5 . Järjestelmän tila, käynnistäminen ja pysäyttäminen

Klikkaa Seuraava >-painiketta. Windows kysyy vielä pikakuvakkeen nimeä, johon voi kir-

joittaa haluamansa nimen (kuva 42). Klikkaa lopuksi Valmis-painiketta.

Valmis -painikkeen painamisen jälkeen pikakuvake on luotu (kuva 43). Kaksoisklikkaamalla 

pikakuvaketta ViewX avautuu nyt näyttöön 2.

Kuva 41: Windowsille annetaan parametri /Head:2, 
joka avaa ViewX:n näytössä 2

Kuva 42: Lopuksi pikakuvakkeelle annetaan nimi

Kuva 43: Valmis pikakuvake
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 5.2.3 WebX käynnistetään Internet Exploreriin

WebX-asiakasohjelma käynnistetään avaamalla käynnistä-valikosta Internet Explorer, ja siir-

tymällä palvelimen osoitteeseen. Jos palvelin on samalla koneella kuin  WebX, osoite on 

http://localhost/. Jos parvelin on toisella koneella, kirjoitetaan palvelinkoneen osoitteeksi 

http://ip-osoite/, esimerkiksi http://123.123.123.123/.

Osoitteen loppuun voidaan kirjoittaa porttinumero (alla olevan listan tapaan), joka määrittelee 

yhteyden salaamisen ja tyypin. Huomaa myös salatuissa yhteyksissä käytetty protokolla 

HTTPS (HTTP:n sijaan). Salattu yhteys on tietoturvallisempi. Jos porttinumeroa ei kirjoiteta 

osoitteeseen, käytetään oletusporttia 80.

http://localhost:80/ salaamaton XML-yhteys (oletus)

http://localhost:81/ salaamaton HTML-yhteys

https://localhost:443/ salattu XML-yhteys 

https://localhost:444/ salattu HTML-yhteys

WebX:n voi sammuttaa kirjautumalla ulos Log Off -valinnasta, ja sulkemalla Internet 

Explorerin. Vierailija-käyttäjän (guest) ei tarvitse kirjautua järjestelmään eikä siitä pois.
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 6 Yleistä käyttöliittymästä

Tässä luvussa käsitellään asiakasohjelmien ViewX ja WebX rakenne ja käyttö. Kuvassa 44 on 

esitetty ViewX-asiakasohjelman osat.

ViewX-ohjelman alareunassa oleva resurssienhallintapalkki (Explorer bar) kertoo tietoja 

mm. viimeksi suoritetusta komennosta. Palkkia ei näy WebX:ssä.

Kuvassa 45 on esitetty WebX-asiakasohjelman osat. WebX:ää käytetään Internet Explorer -se-

lainohjelmassa. Sen takia alasvetovalikot eivät ole samoja kuin ViewX:ssä. Huom! WebX:n 

käyttöliittymä voi olla asiakaskohtaisesti erilainen.

Kuva 44: ViewX-asiakasohjelman osat

Tietokanta

Painikkeet
Alasvetovalikot

Tila sovellukselle

Hälytyspalkki

Resurssienhallintapalkki
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 6.1 Järjestelmään kirjaudutaan käyttäjätunnuksilla

Ennen kuin ohjelmaa pääsee varsinaisesti käyttämään, tulee muodostaa yhteys asiakasohjel-

man ja palvelimen välille. Se tapahtuu kirjautumalla sisään, eli antamalla ohjelmalle käyttäjä-

tunnus ja salasana (username, password). Sisäänkirjautumisen jälkeen käytetyn ohjelman kieli 

vaihdetaan käyttäjätunnukselle määritellyksi kieleksi.

ViewX:ään voi kirjautua sisään valitsemalla alasvetovalikoista Tiedosto/Kirjaudu sisään 

(File / Log on). Ohjelma kysyy käyttäjätunnusta ja salasanaa (kuva 46).

WebX:ään voi kirjautua sisään navigointipalkin Log On -valinnasta. Ohjelma kysyy käyttäjä-

tunnusta ja salasanaa (kuva 47).

Navigointipalkki

Kuva 45: WebX-asiakasohjelmat osat

Alasvetovalikoita ei käytetä WebX:n operointiin

     Painikkeet

Tila sovellukselle
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WebX-sovellus voi uloskirjautua automaattisesti, jos mitään ei tehdä. Ohjelma voi kysyä sil-

loin uudestaan käyttäjätunnusta ja salasanaa.

 6.2 Tietokanta-alueessa on listattu ohjelman objektit

Tietokanta-alue on osa asiakasohjelmia ViewX ja WebX, ja siinä on listattu sovelluksessa 

käytettävät olioit (tai objektit; ohjelman rakenteelliset osat). Eräs objekteista on esimerkiksi 

sovellusnäyttö.

 6.2.1 Tietokanta-alue ViewX:ssä

Kun olet kirjautunut sisään ViewX:ssä, näkyy ruudun vasemmassa reunassa listaus tietokan-

nasta (kuva 48) (database, kuva 49). 

Tietokannasta voi avata haluamansa sovellusnäytön kaksoisklikkaamalla  listassa olevaa näyt-

töä (kuva 50). 

Kuva 46: Sisäänkirjautuminen 
ViewX:ssä

Kuva 47: Sisäänkirjautuminen WebX:ssä

Kuva 49: Database-lista ViewX:ssä

Kuva 50: Esimerkkinäyttö tietokantalistassa

Kuva 48: Tietokantalista ViewX:ssä
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 6.2.2 Tietokanta-alue WebX:ssä

Klikkaamalla navigointipalkin Database- valintaa WebX:ssä, avautuu kuvan 51 kaltainen ik-

kuna, josta voi valita haluamansa sovellusnäytön.

 6.3 Sovellusohjelman ViewX alasvetovalikot

ViewX:n alasvetovalikoista (kuvat 52, 53) voi valita ohjelman eri toimintoja.

Suuri osa toiminnoista on yleisesti käytössä Windows-sovelluksissa.

Huomaa, että valikoissa näkyvät toiminnot ovat aktiivisen (valitun) ikkunan toimintoja. Jos 

haluamasi valinta ei ole saatavilla (eli se on harmaa), tarkasta, että olet klikannut sovellus-

ikkunan aktiiviseksi.

Kuva 51: WebX:n tietokanta-valikko

Kuva 53: ViewX:n englannin kieliset alasvetovalikot 

Kuva 52: ViewX:n suomen kieliset alasvetovalikot
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 6.4 Sovellusohjelman ViewX painikkeet / kuvakkeet

ViewX:n ruudun yläosassa olevia painikkeita/kuvakkeita klikkaamalla voi ohjelmaa käyttää 

kuten alasvetovalikoistakin. 

Painikkeita voi olla nopeampi käyttää kuin alasvetovalikoita. Ohjelma kertoo toiminnon ni-

men, kun hiiren nuolen vie painikkeen päälle ja antaa sen olla paikallaan.

 6.5 Koko näytön suuruinen tila asiakasohjelmissa

Koko näytön suuruiseen tilaan pääsee valitsemalla ViewX:ssä Näytä/Koko näyttö (View /  

Full screen).

Tilaan, ja tilasta pois, pääsee myös painamalla nappia F11. Napin F11 toiminnallisuus on 

sama myös Internet Explorerissa (ja siten WebX:ssä).

 6.6 Suunnittelu- ja käyttötilan vaihto

Kun sovelluksen avaa ViewX:ssä, se voi aueta joko suunnittelutilassa tai operointitilassa 

(käyttötilassa). Suunnittelutilan tunnistaa siinä oletusarvoisesti näkyvistä koordinaatistopis-

teistä. Tiloja pääsee vaihtamaan valitsemalla alasvetovalikosta Näytä/Suunnittelu 

(View/Design). WebX:ssä sovellukset aukenevat aina operointitilassa.

Kuva 54: ViewX:n painikkeet

Kuva 55: Valittu objekti OPC Data -listauksessa



Valvomon käyttöohje  33 (75)

Luku  6 . Yleistä käyttöliittymästä

 6.7 Virtuaalisen numeronäppäimistön käyttö

Jos käyttäjän tarvitsee syöttää numeroarvoja, mutta hänellä ei ole oikeaa (eli fyysistä) näppäi-

mistöä, voidaan käyttää virtuaalista (eli vain näytöllä näkyvää) numeronäppäimistöä. Sitä tar-

vitaan jos käyttäjällä on esimerkiksi pelkkä kosketusnäyttö. Numeronäppäimistön saa esiin 

tekstinsyöttökenttien vieressä olevasta >-painikkeesta (kuva 56). Backspace-painike pyyhkii 

edellisen merkin pois.

 6.8 Hälytyspalkki asiakasohjelmissa

Hälytyspalkki on kuvan 57 näköinen listaus voimassa olevista hälytyksistä. Se on 

oletusarvoisesti näkyvissä.

Jos palkki ei ole näkyvissä, saa sen näkyviin ohjelman perustilassa valitsemalla Näytä/Häly-

tyspalkki (View/Alarm Banner). Huom! Käyttäjältä voi olla estetty hälytyspalkin avaaminen 

tai sulkeminen.

Koko näytön suuruisessa tilassa hälytyspalkin saa näkyviin painamalla CTRL-D, jolloin ruu-

tuun aukeaa tietokanta. Sen jälkeen voi painaa CTRL-B, joka saa hälytyspalkin näkyviin. 

Tietokannan voi sen jälkeen sulkea [x]-painikkeesta.

Hälytyspalkin vasemmassa alareunassa näkyy päällekkäin kaksi suurta numeroa. Ylempi on 

sekä aktiivisten ja kuittaamattomien hälytysten määrä, ja alempi numero on aktiivisten hä-

lytysten määrä. 

Kuva 57: Hälytyspalkki

Kuva 56: Numeronäppäimistön saa esiin >-painikkeesta.
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 6.8.1 Hälytyspalkin tekstin väri kertoo hälytyksen tilan

Hälytysten tilan näkee hälytyksen tekstin väreistä. Tyypillisesti värit ovat seuraavat:

Punainen kuittaamaton, voimassa oleva hälytys

Vihreä kuittaamaton, ei-voimassa oleva  hälytys

Ruskea kuitattu, voimassa oleva hälytys

Hälytykset, jotka ovat sekä ei-voimassaolevia että kuitattuja, poistuvat listalta. Ne  näkyvät 

hälytyshistoria-listassa (hälytyshistoriasta kerrotaan. luvussa 6.10.1, s. 38).

 6.8.2 Hälytyspalkin hälytysten valikoiden valinnat

Hälytyksille voi suorittaa toimintoja klikkaamalla haluamaansa hälytystä hiiren oikealla napil-

la, sekä valitsemalla esiin tulevasta ikkunasta halutun valinnan (kuva 58). 

Näytä (View Status) -valinnalla avautuu ikkuna (kuva 59), jossa on 

tietoja kyseisestä hälytyksestä. 

Kuva 58: Hälytyspalkin hälytysten toiminnot
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Näytä tapahtumat (Display Events) -valinta avaa ikkunan, jossa on 

listaus kyseisen mittauksen tapahtumista – esimerkki kuvassa 60.

Kuittaus (Acknowledge) -valinnasta hälytyksen tila muutetaan kui-

tatuksi.

Kuittaa kommentilla (Acknowledge With Comment) -valinnasta 

hälytys kuitataan, ja kuittaukseen lisätään kommentti kuvien 61 ja 62 

mukaisilla ikkunoilla.

Kuva 60: Mittauksen tapahtumalistaus

Kuva 59: Hälytyspalkin Näytä-ikkuna
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Vastaa (Response) -valinnalla hälytykseen voi lisätä kommentin il-

man hälytyksen kuittaamista kuvien 63 ja 64 mukaisille ikkunoilla.

Estä hälytykset (Disable Alarms) -valinnalla voi estää hälytykset 

valitulle mittaukselle. Kun hälytykseen tekee tämän valinnan, pois-

tuu se hälytyslistasta sekä ohjelman alaosaan olevalle resurssinhallin-

tapalkkiin tulee ilmoitus:

 ”(Mittauksen nimi), hälytykset estetty” (alarms disabled) (kuva 65).

Estetyistä hälytyksistä lisää kohdassa 6.10.2 (s. 39).

Kuva 62: Acknowledge with 
comment

Kuva 64: Hälytyksen Res-
ponse-ikkuna

Kuva 65: Resurssinhallintapalkista näkee, että esimerkkimittauksen 
hälytykset ovat estetyt

Kuva 61: Kuittauksen kom-
mentointi -ikkuna

Kuva 63: Hälytykseen vas-
taamisikkuna
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Navigoi kohteeseen (Locate in Database Explorer) -valinta valitsee 

kyseisen objektin tietokanta-listassa (kuva 66).

Paikanna OPC-tietokannassa (Locate in OPC Data Explorer) -va-

linta näyttää kyseisen objektin OPC Data -listassa (kuva 67). Listassa 

on joukko objekteja, joita voidaan käyttää tiedonsiirrossa valvomon 

ja laitteiston välillä.

 6.9 Hälytyslistaus

Hälytyslistauksessa (alarm list, kuva 68) on listattu kaikki hälytykset, jotka eivät ole sekä kui-

tattuja että poistuneita voimasta. Sinne pääsee alasvetovalikosta Näytä/Kaikki hälytykset 

(View/All alarms).

Kuva 66: Valittu objekti tietokantalistassa

Kuva 67: Valittu objekti OPC Data -listauksessa



Valvomon käyttöohje  38 (75)

Luku  6 . Yleistä käyttöliittymästä

 6.10 Tapahtumalistaus

Tapahtumalistauksessa (event list, kuva 69) ovat listattu kaikki tapahtumat oletusarvoisesti ai-

kajärjestyksessä. Sinne pääsee alasvetovalikosta valitsemalla Näytä/kaikki tapahtumat 

(View / All events).

 6.10.1 Tapahtumalistauksesta näkee hälytyshistorian

Tapahtumalistauksesta saa näkyviin hälytyshistorian näkee menemällä tapahtumalistaukseen 

ja suodattamalla (filter) pelkät hälytykset. 

Suodatus-valinnalla avautuu ikkuna (kuva 71). Paina Lisää..., sekä valitse valikoista kuvassa 

olevat valinnat (”Alarm State”, ”Ei ole yhtä kuin”, Tyhjä (ei tekstiä). Paina OK, jolloin ik-

kuna sulkeutuu ja vain hälytykset näkyvät listassa. Jos valitset uudestaan ”Suodatus”-valin-

nan, näkyy listassa nyt teksti ”Alarm State ei ole tyhjä”.

Kuva 70: Hälytyshistorian saa listattua Suodatus-valinnan avulla

Kuva 68: Hälytyslistaus

Kuva 69: Tapahtumalistaus
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Kun tapahtumalistaan on suodatettu pelkät hälytykset, näyttää tapahtumalistaus kuvan 72 mu-

kaiselta. 

 6.10.2 Tapahtumalistauksesta näkee estetyt hälytykset

Hälytyshistorian saa näkyviin menemällä tapahtumalistaukseen ja suodattamalla (filter) pelkät 

estetyt hälytykset. Suodatus tehtään samoin kuin edellisessä kohdassa, mutta tällä kertaa teh-

dään kuvan 73 valinnat.

Kun tapahtumalistaan on suodatettu pelkät estetyt hälytykset, näyttää tapahtumalistaus ku-

van 74 mukaiselta. 

Kuva 71: Kuvan valinnoilla saa suodatettua tapahtumalistaan pelkät hälytykset

Kuva 72: Tapahtumaslistassa näkyy nyt hälytyshistoria

Kuva 73: Kuvan valinnoilla saa suodatettua 
tapahtumalistaan pelkät estetyt hälytykset



Valvomon käyttöohje  40 (75)

Luku  6 . Yleistä käyttöliittymästä

 6.10.3 Tapahtumalistauksesta näkee jälleenantohälytykset

Jälleenantohälytykset saa näkyviin menemällä tapahtumalistaukseen, ja suodattamalla (filter) 

pelkät jälleenantohälytykset. Suodatus tehtään samoin kuin edellisissä kohdissa, mutta tällä 

kertaa tehdään kuvan 75 valinnat.

Kuva 74: Kuvan tapahtumalistassa näkyvät vain estetyt hälytykset

Kuva 75: Kuvan valinnoilla saa suodatettua 
tapahtumalistaan pelkät jälleenantohälytykset



Valvomon käyttöohje  41 (75)

Luku  7 . Asiakassovelluksen rakenne ja käyttö

 7 Asiakassovelluksen rakenne ja käyttö

Asiakassovellukset voivat poiketa toisistaan asiakaskohtaisesti paljonkin. Tässä kappaleessa 

käsitellään asiakassovellusten käyttöä yleisellä tasolla. Kuvassa 76 on esitetty kuvitteellisen 

esimerkkiprosessin sovellusnäyttö ViewX:ssä. Sovellusnäyttöä voidaan kutsua myös operoin-

tinäytöksi.

 7.1 Järjestelmäkaavio

Järjestelmäkaavio on sovelluksen osa, jonka saa näkyviin navigointipalkista. Järjestelmäkaa-

viossa on kuvattu järjestelmän rakenne, kuten kuvassa 77. Kuvan järjestelmässä on kaksi tie-

tokonetta, jotka ovat yhteydessä toisiinsa Ethernet-verkolla. Osasto 1:n tietokone on yhteydes-

sä automaatiolaitteisiin, joilla on Ethernet-yhteys kenttäkoteloon.

Kuvan 77 kaaviossa on esitetty järjestelmä, jonka komponenttien vieressä on ympyrän värillä 

ilmoitettu onko kyseinen komponentti yhteydessä  järjestelmään. Koska ympyrät ovat pu-

naisia, kuvan laitteet ovat off-line-tilassa. On-line-tilassa olevien laitteiden ympyrät ovat vih-

reitä.

Kuva 77: Järjestelmäkaavio

Kuva 76: Yksinkertaisen esimerkkisovelluksen näyttö
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 7.2 Jälleenantohälytykset

Jälleenantohälytykset-sovellus on sovelluksen osa, jonka saa näkyviin navigointipalkista. Jäl-

leenantohälytys tarkoittaa hälytyksen ohjaamista järjestelmästä eteenpäin – lähinnä tekstivies-

tinä matkapuhelimeen. Jälleenantohälytykset määritellään kuvan 78 kaltaisella sovelluksella.

Kuva 78: Jälleenantohälytys-sovellus

Jälleenantohälytys voi olla joko päällä tai poissa. Tilan näkee ON/OFF-napin vieressä olevas-

ta väristä sekä tekstistä. Tilaa voi vaihtaa painamalla ON/OFF-painiketta (kuva 79).

Kuva 79: Jälleenantohälytyksen voi joko estaa tai sallia ON/OFF-napista

Testilähetys

Hälytys 
estetty/sallittu

Vuorolista

Varapäivystäjä 

Puheluhälytys-
numero
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 7.2.1 Vuorolistat

 Vuorolistassa on lista päivystäjistä, jotka näkyvät vuorolistassa kuvan 80 kaltaisina. 

Päivystäjän valinnat on esitetty kuvassa 81. Tehdyt valinnat saattavat päivittyä hitaasti.

Kuva 81: Vuorolistassa olevan päivystäjän valinnat

Valitse päivystäjäksi -painikkeella voi va

lita henkilön päivystäjäksi. Tällöin valitun 

päivystäjän taustaväri muuttuu punaiseksi. 

Muuta nimeä -painikkeesta avautuu ikkuna, johon voi kirjoittaa 

päivystäjän uuden nimen.

Muuta numeroa -painikkeesta avautuu ikkuna, johon voi kirjoittaa 

päivystäjän uuden puhelinnumeron.

Kuva 80: Yksi päivystäjä vuorolistassa 



Valvomon käyttöohje  44 (75)

Luku  7 . Asiakassovelluksen rakenne ja käyttö

 7.2.2 SMS-testihälytyksen lähettäminen

SMS Testilähetys -napista voi testata hälytysjärjes-

telmän toimivuutta lähettämällä testihälytyksen.

Testihälytys toimii samoin kuin aitokin hälytys, eli se lähtee valitulle päivystäjälle.

 7.2.3 Varapäivystäjän muokkaus

Varapäivystäjälle lähetetään viesti, jos varsinainen päivystäjä ei kuittaa hälytystä viiveajassa. 

Kuvassa 82 on esitetty varapäivystäjän valinnat. 

Kuva 82: Varapäivystäjän valinnat

Muuta nimeä -valinta toimii samoin kuin vuorolistassa.

Muuta numeroa -valinta toimii samoin kuin vuorolistassa

Muuta viivettä -valinta avaa ikkunan, josta voi muuttaa varapäi-

vystäjän hälytyksen viivettä minuutteina.

 7.2.4 Puheluhälytyksen numero

Puheluhälytyksen numero -kohta toimii vain muistilappuna. Itse numeron vaihto suoritetaan 

tekstiviestillä. 
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Kuva 83: Puheluhälytyksen valinnat

Muuta nimeä -, sekä muuta numeroa -valinnat 

toimivat samoin kuin vuorolistassa.

 7.3 Yksikkötrendit

Yksikkötrendi (tai kiinteä trendi) tarkoittaa kentän (mittauskenttä, asetuskenttä...) valikosta 

avautuvaa valmista trendiä. Kuvassa 84 on näkyvillä yksi trendikuvaaja. 

 7.4 Koontitrendit
Jos trendi-ikkunassa on useita mittauksia, on kyseessä koontitrendi. Esimerkki koontitrendistä 

näkyy kuvassa 85.

Kuva 84: Yksikkötrendi-ikkuna
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Vasemmassa reunassa näkyy Y-akselin asteikko välillä 0...3500. Oikeanpuoleinen asteikko 

0...100 on kuvassa oleville kahdelle toiselle mittaukselle, ja se näkyy ikkunan oikeassa reu-

nassa. 

 7.5 Kaaviokuvat

Kaaviokuvissa on kuvattu kaavio järjestelmän eri valvomonäytöistä. Koska kaaviokuvat ovat 

asiakaskohtaisia, niiden käyttöohjeet löytyvät asiakaskohtaisesta operointiohjeesta.

Kuva 85: Koontitrendi, jossa kolme mittausta
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 8 Sovelluksen eri kenttien valikoiden valinnat

Tässä kappaleessa käsitellään eri kentistä (esim. mittauskenttä, asetuskenttä) avautuvien 

valikoiden sisällöt.

 8.1 Mittauskentän valinnat

Mittauskenttä on musta palkki, kuten kuvassa 86. 

Klikkaamalla palkkia vasemmalla hiiren napilla pääsee valitsemaan kuvan 87 mukaisia valin-

toja. Valinnat ovat kuvattu alla.

Trendit / yksikkötrendi avaa ikkunan (kuva 88), jossa 

on mittauksen yksikkötrendi, eli kuvaaja mittaushisto-

riasta.

Kuva 86: Musta esimerkkimittauskenttä kertoo säiliön olevan 45 % täynnä

Kuva 87: Mittauskentästä aukeava valikko
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Trendit / raporttitrendi avaa ikkunan (kuva 89), joka on 

yksikkötrendin kaltainen, mutta siinä on viivakuvaajan 

sijasta pystypalkkeja, jotka ovat tietyn ajanvälin keskiar-

voja.

Trendit / Valitse oma trendi -valinta avaa ikkunan 

(kuva 90), josta valitaan haluttu, itse luotu trendi. Haluttu 

trendi avautuu OK-napin painamisen jälkeen.

Kuva 88: Yksikkötrendi-ikkuna

Kuva 89: Raporttitrendi-ikkuna

Kuva 90: Oma trendi valitaan näy-
tettäväksi nimen perusteella
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Trendit / Luo omia trendinäkymiä -valinnalla voi luo-

da omia trendejä, joihin saa määriteltyä haluamansa ky-

nät. Valinta avaa ikkunan (kuva 91). 

Trendille tulee antaa nimi, ja sen jälkeen halutulle kynälle 

tulee määrittää mittaus alasvetolistasta. Samaan trendi-ik-

kunaan saa maksimissaan kahdeksan eri mittausta. Paina-

malla OK avautuu määritellyn kaltainen trendi-ikkuna 

(kuva 92).

Kuva 91: Omaa trendinäkymää varten määritellään nimi 
sekä piirrettäville kynille mittauspisteet

Kuva 92: Itse luotu esimerkkitrendi
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Trendit / Muokkaa omia trendinäkymiä -valinta avaa 

ikkunan (kuva 93), jossa valitaan muokattavan trendin ni-

mi. Painamalla OK aukeaa jälleen kuvan 91 ikkuna.

Hälytykset / Näytä hälytykset -valinta avaa ikkunan 

(kuva 94), jossa on listattuna mittauksen aktiiviset nykyi-

set hälytykset.

Estä hälytykset -valinta laittaa asetuskentän sellaiseen 

tilaan, että se ei luo hälytyksiä. Teksti ”Estä hälytykset” 

muuttuu silloin tekstiksi ”Salli hälytykset”. 

Kun hälytys estetään, sovellusikkunassa olevan mittauk

sen väri muuttuu punaiseksi – vertaa kuvia 95 ja 96. 

Salli hälytykset -valinta muuttaa tilan takaisin hälytykset 

sallivaksi.

Kuva 93: Ohjelma kysyy 
muokattavan trendiä nimeä

Kuva 94: Näytä hälytykset -valinnan hälytyslista
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Hälytysrajat -valinta avaa ikkunan (kuva 97), jossa voi 

asettaa kullekin eri hälytysrajalle omat rajansa. Jos häly-

tysrajoja haluaa käyttää, tulee ne asettaa aktiivisiksi va-

lintalaatikolla (kuva 98). 

Tapahtumat / Historialista -valinta avaa historialistan 

(kuva 99), jossa on lsita mittauksen historiatiedoista.

Kuva 95: Mittauksen hälytykset 
ovat sallitut (perustila)

Kuva 96: Mittauksen 
hälytykset ovat estetyt

Kuva 97: Kolme aktiivista hälytysrajaa

Kuva 98: Hälytysraja valitaan aktiiviseksi valintalaati-
kolla

Kuva 99: Historialista
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Tapahtumat / Tapahtumat -valinta avaa tapahtumalistan 

(kuva 100), jossa on listattuna mittaukselle tapahtuneet asiat 

(kuten hälytykset, käsiohjaukset jne).

Luo raportti -valinta avaa ikkunan (kuva 101), jossa voi 

luoda uuden raportin tietylle päivälle. Hyväksymällä päi-

vämäärä ikkuna sulkeutuu, ja raportti on luotu. Raporteista 

on kerrottu enemmän kohdassa 10 (s. 71).

Näytä raportti -valinnalla voi katsoa luotuja raportteja 

(kuva 102). Raportti tulee tietysti ensin luoda edellisen 

kohdan mukaisesti. 

Raporteista on kerrottu lisää kohdassa 10 (s. 71).

Kuva 101: Raportin luonti

Kuva 100: Tapahtumalista
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Avaa laitekortti -valinta avaa ikkunan (kuva 103), jossa 

on kyseisen laitteen laitekortti. 

Jos laitekorttia ei ole, ohjelma kysyy käyttäjältä 

halutaanko se lisätä.

Kuva 102: Raportti näytetään ”Näytä raportti”-valinnan 
jälkeen

Kuva 103: Avattu laitekortti
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Laitekortit -valinta näyttää listan laitekorteista 

(kuva 104).

Näytä huoltotapahtumat -valinta avaa ikkunan 

(kuva 105), jossa on listattu kyseiseen mittaukseen liitty-

vät huoltotapahtumat. 

Lisää huoltotapahtuma -valinta avaa ikkunan (kuva 

106), johon täytetään tiedot lisättävästä huoltotapahtu-

masta. Painamalla Lisää-nappia huoltotapahtuma lisätään 

ja ikkuna sulkeutuu. 

Kuva 105: Huoltotapahtumalista

Kuva 104: Laitekortit -valinnalla aukeava ikkuna
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Poista huoltotapahtuma -valinta avaa ikkunan 

(kuva 107), josta voi poistaa huoltotapahtumia. 

Viestit -valinnalla avautuu ikkuna (kuva 108), jossa voi tehdä muistiinpa-

noja kyseiseen laitteeseen. Tehdyn muistiinpanon voi lukea samasta ”Vies-

tit”-valinnasta.

Kuva 106: Huoltotapahtuman lisääminen

Kuva 107: Huoltotapahtuman poistaminen -ikkuna
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Jos laitteelle on luotu viesti, niin sen vieressä näkyy viesti-kuvake (kuva 

109; kuvake voi olla erilainen). Kuvakkeen saa pois asettamalla viestin 

tyhjäksi (kuva 110).

Ohje-valinta näyttää kenttään liittyvän ohjeen.

 8.2 Asetuskentän valinnat

Asetuskenttä on samanlainen palkki kuin mittaus-kenttäkin, mutta valkoinen (kuva 111).

Asetuskentän valinnat (kuva 112) ovat samat kuin mittauksellakin, mutta asetuskentällä on li-

säksi aseta arvo -valinta. Valintoihin pääsee käsiksi samalla tavalla, eli klikkaamalla kenttää 

vasemmalla hiiren napilla.

Kuva 108: Jätä viesti -valinnalla luotu esimerkki-
viesti

Kuva 109: Mittaus, jossa viesti Kuva 110: Mittaus, jossa ei viestiä

Kuva 111: Esimerkki asetuskentästä
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Aseta arvo -valinnasta avautuu ikkuna (kuva 113), johon voi syöttää kysei-

selle kentälle asetettavan arvon. Arvo asettuu painamalla ok-nappia, jolloin 

ikkuna sulkeutuu.

 8.3 Digitaalinen Indikointi -kentän valinnat

Digitaalinen indikointi on binäärisen sisääntulon mittaus. Digitaalinen indiointi -kenttä ilmai-

see värillään mittauksen tilan (kuva 114). 

Klikkaamalla hiiren vasemmalla napilla digitaalinen indikointi -kenttää  aukeaa kuvan 115 va-

likko.

Kuva 112: Asetuskentän valinnat

Kuva 113: Aseta arvo -valinnan ikkuna

Kuva 114: Esimerkki digitaalinen indikointi -kentästä (2 kpl). 
Harmaa kenttä on tilassa 0; vihreä kenttä on tilassa 1.
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Valikon toiminnot ovat samanlaisia kuin mittauskentällä.

 8.4 Laite-kentän valinnat

Laitteella tarkoitetaan esimerkiksi moottoria tai toimilaitetta, kuten kuvan 116 moottoria. 

Klikkaamalla laitetta vasemmalla hiiren napilla avautuu kuvassa oleva valikko.

Valikko on samanlainen kuin digitaalinen indikointi -kentällä ja toiminnot ovat samanlaisia 

kuin mittauskentällä.

 8.5 Säätimen valinnat

Klikkaamalla säädintä (kuva 117) vasemmalla napilla avautuu ikkuna, jossa on säätimen etu-

paneeli (kuva 118).

Kuva 115: Digitaalinen indikointi -kentän valinnat

Kuva 117: Säädinpalkki sovelluksessa

Kuva 116: Moottori-kenttä (2 kpl).  Harmaa kenttä on tilassa 0, vihreä tilassa 1.
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Kuva 118: Säätimen etupaneelin rakenne

Säätimen parametrit

Sulje ikkuna

Informaatiosivu

Muistio

Auto/manuuali valinta
Säätimen tila:
Auto/manuuali

Säätimen tila:
Lukittu/Säätö

Asetusarvon
muutos askelin

Säätimen ulostulon 
muutos askelin

Säätimen 
ulostulo

Mittaus
Asetus

Mittauksen trendi

Säätimen 
nimi
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 9 Trendit, niiden käyttö ja muokkaus

Jokaisella mittauksella on trendi. Trendiä kutsutaan myös kuvaajaksi tai käyräksi.

 9.1 Trendi-ikkunan avaaminen

Trendi avataan painamalla hiiren vasenta nappia mittauspalkin päällä ja valitsemalla listasta 

Trendit / Yksikkötrendi (kuva 119). Valinnan jälkeen uusi ikkuna ponnahtaa näytölle.

 9.2 Trendi-ikkunan rakenne

Valikosta avautuva trendi-ikkuna on kuvan 120 näköinen. Trendi-ikkunassa oleva aikajakso 

(x-akseli) on oletuksena kahdeksan tuntia. Y-akseli määräytyy mittauksen skaalan mukaan. 

Kuva 119: Trendi avataan Yksikkötrendi-valinnalla

Kuva 120: Trendi-ikkkunan rakenne

X-akseli

Y-aks.

Mitta-
työkalu

Sarakkeet
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Trendi-ikkunan alhaalla olevista sarakkeissa (kuva 121) löytyvät tiedot mittauksesta:

 (Trace) mittauksen nimi

(Ruler value) mittatyökalun lukema arvo

(Min./Max.) mittauksen minimi- ja maksimiarvo ikkunassa 

olevalla aikajaksolla

Sarakkeita voi lisätä/poistaa esiltä klikkaamalla sarake-alueella oikeaa hiiren nappia, sekä va-

litsemalla ”Sarakkeet...” (Columns...). Sarakkeita voi myös siirtää haluaamaansa kohtaan va-

litsemalla sarakkeen sen yläpuolisesta palkista, ja pitämällä vasenta hiiren nappia pohjassa 

sekä raahaamalla palkin haluttuun kohtaan.

 9.3 Trendin Y-akselin muuttaminen

Trendin Y-akselin asetuksia voidaan muuttaa valikosta, joka aukeaa painamalla hiiren oikeaa 

nappia y-akselin päällä (kuva 122). Jos kyseessä on koontitrendi, jossa on useita mittauksia, 

voi y-akseleita olla useita. 

Skaalaus -valinnalla avautuu ikkuna (kuva 123), josta voidaan muuttaa Y-ak-

selin asteikkoa. 

Kuva 122: Y-akselin valikko

Kuva 121: Trendi-ikkunan alaosan sarakkeet 
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Skaalaus-ikkunassa voida voidaan valita skaalaukseksi:

• Käsin, jolloin skaalan minimi- ja ja maksimiarvot voidaan syöttää käsin.

• Alue,  jolloin  skaalaus  tulee  mittapisteelle  asetetuista  trendin  minimi-  ja 

maksimiarvoista.

• Automaattinen, jolloin skaala muuttuu automaattisesti ruutuun sopivaksi.

Maksimiskaalaus -valinta muuttaa skaalan niin suureksi kuin se on määritel-

ty skaalaus-kohdassa.

Palauta oletukset -valinnalla voidaan skaalaus muuttaa samaan tilaan kuin se 

oli trendi-ikkunaa aukaistaessa. Valinnan saatavuus voi olla estetty skaalauk-

sen asetusten mukaan.

Suurenna sisään/ulos -valinta muuttaa skaalaa 

pienemmäksi/suuremmaksi.

Näytä ruudukko -valinta näyttää/piilottaa y-akselin ruudukon.

Kuva 123: Skaalaus-ikkuna 
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 9.4 X-akselin muuttaminen ja siirtyminen aikajaksosta toiseen

X-akselilla olevaa aikajaksoa voidaan muuttaa kahdella tavalla, kahdesta eri kohdasta.

 9.4.1 X-akselin muuttamisen tavan 1 valinnat

X-akselia voi muuttaa tavalla 1 painamalla hiiren oikeaa nappia x-akselin päällä. Silloin 

avautuu valikko, jonka toiminnot kohdistuvat pelkästään ajanjaksoon (kuva 124). Alla on kä-

sitelty valikon valinnat.

Suurenna sisään/ulos -valinnat muuttavat aikajaksoa ly-

hyemmäksi/pidemmäksi.

Seuraava/Edellinen aikajakso siirtää aikajaksoa 

eteenpäin/taaksepäin x-akselilla olevan aikajakson verran.

Kuva 124: X-akselilta aukeava valikko
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Siirry-valinnalla voidaan siirtyä tarkemmin haluttuun ajankohtaan 

(kuva 64). Vaihtoehtoina: minuutti-, tunti-, viikko-, kuukausi-, vuosisiirty-

mät ja suhteellinen aika sekä määritelty aika. Suhteellisella ajalla voidaan 

siirtymä ja aikajakso määritellä käsin. Määritellyllä ajalla voidaan siirtyä 

haluttuun päivään käyttämällä kalenteria.

Mene viimeiseen -valinta siirtää trendin ajanjaksoon, jossa mittauksesta on 

uusinta kerättyä historiaa.

Palauta oletukset -valinta palauttaa trendi-ikkunan samaan tilaan kuin se 

aukaistaessa oli.

Kuva 125: Siirry-valinnat
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Näytä ruudukko -valinta näyttää/piilottaa x-akselin ruudukon.

Näytä 'Nyt' -valinta tuo trendi-alueelle punaisen katkoviivan nykyhetken 

kohdalle.

Jatkuva -valinnalla voidaan määrittää liikkuuko x-akseli kellonajan mukai-

sesti vai pysyykö se paikallaan.

 9.4.2 X-akselin muuttamisen tavan 2 valinnat

X-akselia voi muuttaa tavalla 2 painamalla hiiren oikeaa nappia trendi-alueen päällä. Silloin 

avautuu valikko, josta löytyvät ajanjakson muuttamisen lisäksi näytä-valinnat, työkalut ja 

merkinnät/tietojen jättäminen (kuva 126).
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Suurenna sisään/ulos ja Seuraava/Edellinen kuten tavassa 1.

Näytä-valinnoilla voidaan näyttää/piilottaa trendi-ikkunalla olevia tietoja: ot-

sikko, x-akseli, y-akseli, avain, hälytysrajat, merkit ja merkinnät.

Kuva 126: Trendi-alueelta aukeava valikko
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Mitta on työkalu, jolla voidaan katsoa mittauksen arvo tietystä kohtaa trendiä. 

Mitta-työkalun viivan sekä mittauksen viivan leikkauspisteessä oleva arvo nä-

kyy trendin alhaalla olevassa sarakkeessa ”Viivain arvo” (Ruler value) (kuva 

127).

Suurennos ikkuna -valinnalla voidaan tarkentaa tiettyyn aikajaksoon vetä-

mällä laatikko trendi-alueelle. Trendi-ikkuna tarkentuu laatikon sisään jääväl-

le aikajaksolle (kuva 128 → kuva 129).

Kuva 128: Suurennosikkuna Kuva 129: Suurennettu ikkuna

Kuva 127: Mitta-työkalu
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Panerointi-valinnalla voidaan aikajaksoa muuttaa pitämällä hiiren vasenta 

nappia painettuna ja liikuttamalla hiirtä haluttuun suuntaan. Tällöin trendin ai-

kajakso ”raahautuu” hiiren liikkeen mukaisesti. Paneroinnin ollessa käytössä 

hiiren kursorina on käsi.

Merkinnät-valinnan avulla voidaan jättää merkintöjä trendille. Mer-

kintä näkyy trendillä syaanin värisenä neliönä (kuva 130). Merkintö-

jen syaani neliö voidaan näyttää/piilottaa ”Näytä merkinnät” -va-

linnan avulla.

Merkinnät/Näytä -valinta avaa listan trendille jätetyistä merkinnöistä ikku-

nalla olevalla aikavälillä (kuva 131).

Kuva 131: Näytä merkinnät

Kuva 130: Merkintä trendillä
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Merkinnät/Lisää -valinnan avulla voidaan trendille tehdä merkintä. Merkin-

tä tulee kohtaan, jossa hiiren oikeaa nappia on painettu (kuva 132).

Merkinnät/Muokkaa- ja Poista -valintojen avulla Merkin-

töjen tietoja voidaan muokata tai merkintä voidaan poistaa.

Lisää/Muokkaa Tietoja -valinnalla voidaan lisätä arvo trendille tai muokata 

olemassa olevaa arvoa.

Poista tiedot -valinnalla voidaan trendiltä poistaa arvoja (kuva 133).

Kuva 132: Merkinnän lisääminen
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Kuva 133: Tietojen poistaminen
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 10 Raportointi

Mittaus- ja asetuskentistä saa luotua raportteja, joissa kerrotaan tietoja esimerkiksi mittaus-

kentän mittaushistoriasta.

 10.1 Raportin luominen

Raportteja voi luoda Luo raportti -valinnan avulla (kuva 134).

Luo raportti -valinta avaa ikkunan (kuva 135), josta valitaan mille päivälle raportti laaditaan. 

Oletuksena päivämäärä on nykyhetken päivämäärä.

Painamalla OK luodaan raportti, josta kerrotaan resurssinhallintapalkissa (kuvat 136 ja 137).

Kun raportti on luotu, sen voi avata Näytä raportti -valinnalla (kuva 138)

Kuva 134: Raportti luodaan Luo raportti -valinnalla

Kuva 135: Raportille valitaan päivämäärä

Kuva 136: Raportin luominen on aloitettu

Kuva 137: Raportti on luotu
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Luotu raportti aukenee kuvan 139 kaltaisena. Vasemmalla olevassa listassa on kyseisen mit-

tauksen tai asetuksen keskiarvo, minimiarvo sekä maksimiarvo. Raportin voi nyt tulostaa tu-

lostin-painikkeesta.

Kuva 138: Luodun raportin voi nähdä Näytä raportti -valinnalla

Kuva 139: Luotu raportti
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 10.2 Raporttien tallennus

Raportin voi tallentaa Export Report -painikkeesta (kuva 140), joka avaa kuvan 141 ikku-

nan. Raportin voi tallentaa toiseen muotoon, esimerkiksi Excel-taulukkolaskentaohjelmaa var-

ten.

Export report -painikkeesta avautuvan ikkunan ylemmästä valinnasta (kuva 141) voi valita ha-

luamansa tallennusmuodon. Ohjelma kysyy lisätietoja valitun tiedostomuodon perusteella.

Kuva 140: Export Report -painike

Kuva 141: Raportin voi tallentaa monessa muodossa
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 10.3 Raporttien tausta-ajo

ClearSCADAn saa luomaan raportteja automaattisesti tietyin ajanjaksoin – esim. päivittäin tai 

kuukausittain. Raportit luodaan ennalta luodun mallin perusteella määriteltyyn automaattisten 

raporttien kansioon. Kansion saa auki esimerkiksi kuvan 142 mukaisesta painikkeesta. Auto-

maattinen raportointi voi poiketa asiakaskohtaisesti paljonkin.

Automaattisten raporttien kansiossa on raportteja aikajärjestyksessä. Kuvassa 143 näkyy 

2010-vuoden kansion sisältö. Kansiossa on tammikuun kuukausiraportti, sekä alikansio, jossa 

sijaitsevat tammikuun eri päivien päivittäisraportit.

Kuva 142: Painikkeesta avautuu automaattisten raporttien kansio

Kuva 143: Automaattisten raporttien kansion sisältö
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 11 Tietokoneen käyttöaste

Tietokone voi olla liian kuormitettu. Prosessorilta voi loppua laskentakapasiteetti, tai kovale-

vy voi tulla täyteen.

 11.1 Prosessorin kuormitus

Prosessorin (eli CPU:n) kuormituksen näkee sovelluksessa olevasta PC-mittauskentästä, joka 

on samanlainen kuin tavallinen mittauskenttäkin.

Jos sovelluksessa ei ole prosessorin kuormituksen mittausta, voi prosessorin kuormitusta tut-

kia myös seuraavasti: prosessorin kuormituksen näkee painamalla seuraavaa kolmea näppäi-

mistön nappia samaan aikaan: Ctrl, Alt, Delete ja valitsemalla ”Tehtävien hallinta” (Task ma-

nager). Jos prosessorin käyttöaste on jatkuvasti 100%, on prosessori liian kuormitettu.

 11.2 Kovalevyn käyttöaste

Kovalevyn käyttöasteen (kuva 145) näkee mittauskentästä kuten prosessorin 

kuormituksenkin.

Jos sovelluksessa ei ole kovalevyn käyttöasteen mittausta, näkee kovalevyn käyttöasteen Win-

dowsin käynnistä-valikon valinnasta ”Oma tietokone” (My computer), ja valitsemalla käytetty 

kovalevy (yleensä C:).

Kuva 144: Prosessorilla on 4.2% kuormitus

Kuva 145: Levyllä on runsaasti vapaata tilaa
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