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1. Wprowadzenie
Przedstawiona dokumentacja techniczna ma na celu ułatwić przygotowanie stanowiska pod aplikację
ASIX ENERGY – monitoring mediów energetycznych. Instalacja powinna być przeprowadzona w
ustalonej kolejności, w innym przypadku instalacja się nie powiedzie.

2. Uwagi dotyczące instalacji oprogramowania
•

Poniższe punkty dotyczące instalacji oprogramowania oraz wdrożenia aplikacji Asix
Energy powinny być realizowane zgodnie z ustaloną kolejnością.

•

Wszystkie pliki instalacyjne należy uruchamiać jako administrator.

•

Aby w dalszych etapach wdrażania Asix Energy poprawnie skonfigurować portal
raportowy, wcześniej administrator musi utworzyć nowego użytkownika, który będzie
miał możliwość przeglądania raportów. W celu utworzenia użytkownika należy wejść w
Ustawienia > Konta > Inne Osoby > Dodaj kogoś innego do tego komputera
lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę Windowsa > Zarządzanie komputerem

Rys. 1: Windows – Okno Ustawienia > Konta – Dodanie użytkownika.
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Rys. 2: Windows – okno Zarządzanie komputerem > Użytkownicy i grupy lokalne.

Ponownie prawym przyciskiem myszy kliknąć na Użytkownicy > Nowy Użytkownik… i dodać
użytkownika ReportOperator

Rys. 3: Okno nowego użytkownika.

Należy pamiętać o odznaczeniu opcji zmiany hasła przy ponownym logowaniu.
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•

Zalecane jest również wyłączenie automatycznych aktualizacji na serwerze. Realizowane jest
to poprzez Edytor lokalnych zasad grupy w następujący sposób:
(PL:)
EDYTUJ ZASADY GRUPY  SZABLONY ADMINISTRACYJNE  SKŁADNIKI SYSTEMU WINDOWS
 USŁUGA WINDOWS UPDATE  KONFIGUROWANIE AKTUALIZACJI AUTOMATYCZNYCH 
WYŁĄCZONE
(ENG:)
EDIT GROUP POLICY  ADMINISTRATIVE TEMPLATES  WINDOWS COMPONENTS 
WINDOWS UPDATE  CONFIGURE AUTOMATIC UPDATES  DISABLED
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3. Instalacja składników Internetowych Usług Informatycznych,
Serwer Sieci Web (IIS)
Sposoby instalacji składników Internetowych Usług Informacyjnych dla wszystkich systemów
dostępne są na stronie:
https://asix.com.pl/pl/porady/porady/art30.html
Przykładowa instalacja IIS dla Windows Server 2016 została przedstawiona poniżej.

Za pośrednictwem Menedżera Serwera z menu Zarządzaj wybrać opcję Dodaj role i funkcje.
Następnie dla wskazanego serwera (najczęściej dla serwera lokalnego) dodać rolę Serwer sieci Web
(IIS). Podczas instalacji należy wybrać przedstawione poniżej składniki, razem z domyślnie
dodawanymi komponentami systemowymi.

Rys. 4: Okno Menedżera serwera – Pulpit nawigacyjny.
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Rys. 5: Okno Menedżera serwera – Pulpit nawigacyjny – kreator dodawania ról i funkcji – wybieranie
ról serwera.
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Dla wybranej roli serwera należy zapewnić obsługę funkcji:

Rys. 6: Okno Menedżera serwera – Pulpit nawigacyjny – kreator dodawania ról i funkcji – wybieranie funkcji.

Aktywacja HTTP docelowo ma być zaznaczona.
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Rys. 7: Okno Menedżera serwera – Pulpit nawigacyjny – kreator dodawania ról i funkcji – wybieranie
usług ról.
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Rys. 8: Okno Menedżera serwera – Pulpit nawigacyjny – kreator dodawania ról i funkcji – wybieranie usług ról
(2).

Po wybraniu opcji, należy zatwierdzić ich proces instalacji.
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4. Instalacja Microsoft® SQL Server 2016
Rozpoczynamy instalację Microsoft® SQL Server 2016, w wyniku której zainstalowane zostaną następujące
elementy:

Rys. 9: Instalacja serwera Microsoft SQL Server 2016.

Przy instalacji należy pamiętać, aby określić ścieżkę dla baz danych, mając na uwadze, że bazy będą
stale powiększane. Zalecany jest wybór dysku z dużą pojemnością!

12

Instalację rozpoczynamy od poztcji New SQL Server stand-alone installation or add features to an
existing installation.
Podążamy za instrukcjami pakietu instalacyjnego. Po wpisaniu Klucza produktu należy wybrać wszystkie
opcje z zakładki Feature Selection – dokladnie jak na rysunku poniżej lub jeżeli instalacja jest w trybie
OFFLINE lub nie posiadamy Oracle JRE, należy odznaczyć opcję PolyBase Query Service for External Data
i R Services (

opcjonalnie):

Rys. 10: Przygotowanie do instalacji serwera Microsoft SQL Server 2016 – opcje Future Selection.
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W Database Engine Configuration należy wybrać Mixed Mode, wpisać hasło oraz dodać
użytkownika - tak jak zostało to przedstawione poniżej:

Rys. 11: Przygotowanie do instalacji serwera Microsoft SQL Server 2016 – Server Configuration.

Po skonfigurowaniu serwera oraz określeniu użytkownika, w zakładce Analysis Service
Configuration i Distributed Replay Controller należy wybrać utworzonego użytkownika.
SQL Server 2016 jest gotowy do instalacji.

Następnie instalujemy SQL Server Management Studio (pozycja Install SQL Server Management
Tools).
Po kliknięciu zostajemy przekierowani na stronę Microsoft’u:
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studiossms?view=sql-server-2017
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W sytuacji instalacji w trybie OFFLINE należy pobrać na innym stanowisku z dostępem do sieci z
tego samego adresu plik exe o nazwie SSMS-Setup-ENU.exe i przerzucić na pożądaną maszynę.

Rys. 12: Okno pobrania pliku instalacyjnego SQL Server Management Studio (SSMS).

Rys. 13: Instalacja serwera Microsoft SQL Server 2016 – Okno startowe.
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Pobieramy i instalujemy SQL Server Management Studio 17.7.
Po restarcie komputera wracamy do SQL Server Installation Center.
Ostatnim potrzebnym składnikiem SQL’a jest SQL Server Data Tools (SSDT), tak więc klikamy na
Install SQL Server Data Tools w celu rozpoczęcia instalacji.
Podobnie jak poprzednio zostajemy przekierowani na stronę Microsoft’u:
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssdt/download-sql-server-data-tools-ssdt?view=sql-server2017
W sytuacji instalacji w trybie OFFLINE, należy pominąć instalację SQL Server Data Tools (SSDT).

Rys. 14: Okno pobrania pliku instalacyjnego SQL Server Data Tools (SSDT).

Pobieramy SSDT for Visual Studio 2017 (15.6.0) i rozpoczynamy instalację.

16

W poniższym oknie wybieramy wszystkie opcje i klikamy Install:

Rys. 15: Okno pobrania pliku instalacyjnego SQL Server Data Tools (SSDT).

Po pomyślnej instalacji, restartujemy system.
Ostatnim krokiem jest odpowiednie skonfigurowanie SQL Server Agenta w następujący sposób:
(PL:)
MENADŻER ZADAŃ > USŁUGI > OTWÓRZ USŁUGI > SQL SERVER AGENT > WŁAŚCIWOŚCI >
AUTOMATYCZNIE
(ENG:)
TASK MANAGER > SERVICES > OPEN SERVICES > SQL SERVER AGENT > PROPERTIES > AUTOMATIC
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5. Instalacja Asixa
Rozpoczynamy instalację Asixa poprzez uruchomienie pliku Asix.exe. Powinien otworzyć się
kreator pakietu instalacyjnego przedstawiony poniżej:

Rys. 16: Okno powitalne płyty instalacyjnej pakietu Asix Energy.

Rys. 17: Okno powitalne instalatora pakietu Asix.
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Podążając za instrukcjami z pakietu instalacyjnego instalujemy oprogramowanie Asix.
Pod koniec instalacji należy zaznaczyć opcję uruchomienia Konfiguratora Usług Pakietu Asix i nic
nie zmieniając, podążać za instrukcjami.

Rys. 18: Okno powitalne Konfiguratora Usług Pakietu Asix.

Jeżeli po instalacji Asixa i próbie jego otwarcia pojawi się następujący błąd:

Rys. 19: Okno komunikatu błędu klucza ochrony HASP.

… należy sprawdzić czy:
1. Fizyczny klucz został prawidłowo włożony
2. Usługa Asix6Services w menadżerze zadań jest uruchomiona:

Rys. 20: Okno menedżera zadań.
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6. Instalacja aplikacji Asix Energy
Z miejsca gdzie został zainstalowany Asix:
C:\Program Files (x86)\Askom\Asix\Asix.Evo\Prototypes\AppModels\AsixEnergy
wymagane jest zainstalowanie AccessDatabaseEngine.exe.

Kreator Asix Energy uruchamiany jest z aplikacji Asix.Evo poprzez:

Plik > Nowa aplikacja – kreator…

Rys. 21: Instalacja aplikacji Asix Energy – wybór kreatora aplikacji.
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Powinno otworzyć się następujące okno, w którym użytkownik może określić nazwę, język
(aplikacja dostępna jest w języku polskim i angielskim ) i ścieżkę naszej aplikacji oraz jej katalog
roboczy:

Rys. 22: Kreator aplikacji Asix Energy – wybór katalogów i języka aplikacji.
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W celu przejścia do kolejnej zakładki, należy kliknąć przycisk Dalej. Na poniższej zakładce Szablon,
użytkownik powinien wybrać szablon aplikacji: AsixEnergy.

Rys. 23: Kreator aplikacji Asix Energy – wybór szablonu aplikacji.

Szablon pozwala na zmianę ustawień okna startowego.

Następna zakładka AsixEnergy służy do tworzenia bazy definicji zmiennych. Użytkownik musi
określić nazwę serwera SQL lub jego adres oraz tryb autoryzacji (autoryzacja Windows lub SQL
server). W przypadku autoryzacji SQL server należy również wybrać Użytkownika i Hasło. W celu
sprawdzenia, czy nawiązanie połączenia z bazą przebiegło pomyślnie, można kliknąć w przycisk
Testuj połączenie. Nazwę bazy definicji zmiennych użytkownik określa poniżej, przy czym nazwa
ta zawsze będzie zaczynała się przedrostkiem _asEnergyVar_.
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Rys. 24: Kreator aplikacji Asix Energy – deklaracja bazy definicji zmiennych.

Po nawiązaniu połączenia przechodzimy do następnej zakładki. Stanowiska to zakładka, która
pozwala na tworzenie stanowisk aplikacji.
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Rys. 25: Kreator aplikacji Asix Energy – deklaracja stanowisk aplikacji.

Aby możliwa była publikacja aplikacji, należy zaznaczyć Terminal WWW.
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Zakładka Serwer Danych tworzy plik konfiguracyjny AsixEnergy.xml w folderze DataServer oraz
pozwala na jego edycję poprzez włączenie Architekta ikoną. Domyślnie odpowiedni plik .xml
powinien być już podpięty.

Rys. 26: Kreator aplikacji Asix Energy – parametryzacja Serwera Danych.

Jeżeli wszystko zostało już wybrane, przechodzimy do ostatniej zakładki Pozostałe ustawienia,
gdzie znajdują się informacje dotyczące tworzonej aplikacji.
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Rys. 27: Kreator aplikacji Asix Energy – pozostałe ustawienia.

Klikamy OK i powinno rozpocząć się automatyczne generowanie bazy definicji zmiennych.

Przed wygenerowaniem baz należy odpowiednio wypełnić bazę w źródłowym pliku XLSX Asix4Energy.xlsx (patrz: rozdział 6.1 Przygotowanie pliku Asix4Energy.xlsx).

Po zakończeniu generowania bazy definicji zmiennych, automatycznie powinno pojawić się
następujące okno służące do konfiguracji AsixEnergy.
Na zakładce Konfiguracja serwera SQL należy określić nazwę serwera SQL oraz sposób
autoryzacji. Nazwy poszczególnych baz, bazy AsixEnergy, bazy agregatów oraz bazy zmiennych
będą miały odpowiednie nazwy z końcówką wybranej przez użytkownika nazwy aplikacji. Klikamy
Testuj połączenie i jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie klikamy przycisk Utwórz bazy.
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Rys. 28: Konfigurator Asix Energy - ustawienia serwera SQL.

Jeżeli baza AsixConnect jeszcze nie istnieje, należy ją skonfigurować. W takim przypadku należy
użyć przycisk Konfiguruj bazę AsixConnect.
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Rys. 29: Konfigurator Asix Energy - konfiguracja bazy danych AsixConnect.

Na tym etapie tworzenia aplikacji konieczne jest dodanie użytkownika AsEnergy do bazy
AsixVarbase oraz do archiwów. Robimy to poprzez użycie przycisku Konfiguruj użytkowników
baz.
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Na zakładce Konfiguracja raportów administrator powinien utworzyć nowego użytkownika
systemu (patrz: 2. Uwagi dotyczące instalacji oprogramowania), który będzie mógł wyświetlać
raporty na portalu.
Powinien również określić katalog i adres serwera, na jakim będą publikowane raporty oraz
sposób autoryzacji.

Rys. 30: Konfigurator Asix Energy - konfiguracja raportów.

Po wprowadzeniu zmian należy opublikować raporty klikając przycisk Publikuj raporty. Nazwę
aplikacji internetowej, która będzie wyświetlana w adresie portalu raportowego, wpisujemy w
polu poniżej i również ją publikujemy klikając przycisk Publikuj aplikację internetową.

Aby aplikacja webowa działała poprawnie, należy obniżyć zabezpieczenia przeglądarki (Internet
Explorer) oraz dodać wybraną stronę do zaufanych witryn. Należy zacząć od wyłączenia
zwiększonych zabezpieczeń programu Internet Explorer w Menadżer serwera/Serwer lokalny.
Następnie, już na przeglądarce Ms IE trzeba wejść w Ustawienia > Opcje Internetowe >
Zabezpieczenia > Witryny i dodać odpowiedni adres do zaufanych witryn, oraz obniżyć próg
zabezpieczeń.
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Po opublikowaniu aplikacji, na stronie http://adres_serwera/Reports/ administrator powinien
dodać wcześniej założonego użytkownika raportowego w następujący sposób:
Uruchomić Site settings w ustawieniach:

Rys. 31: SQL Server Reporting Services – okno udostępnianych raportów.

W Site settings należy wejść w zakładkę Security i dodać użytkownika przyciskiem Add group or
user, przydzielając mu rolę System User.

Rys. 32: SQL Server Reporting Services – dodawanie użytkownika.
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Następnie należy nadać stworzonemu użytkownikowi prawa do wyświetlania raportów,
ustawiając rolę Browser w zakładce Manage folder.

Rys. 33: SQL Server Reporting Services – nadanie użytkownikowi prawa do wyświetlania raportów.
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Zakładka Konfiguracja danych pozwala dokonać konfiguracji liczników.

Rys. 34: Konfigurator Asix Energy - konfiguracja liczników.

Konfiguracja danych podzielona jest na konfigurację liczników oraz konfigurację bazy definicji
zmiennych. Po poprawnym wypełnieniu pliku AsixAGG_Energy.xlsx lub wybraniu własnego pliku
konfiguracyjnego, należy określić arkusz(zakładkę) pliku Excel, na której znajdują się zmienne
licznikowe wraz z odpowiednimi ustawieniami.
Po wykonaniu tej czynności, użytkownik może użyć przycisku Konfiguruj/aktualizuj zmienne.
Spowoduje to wygenerowanie odpowiednich skryptów w SQL, służących do przeliczania
agreagatów. Aktualizację liczników można przeprowadzić dla istniejącego pliku Excel np. w
przypadku, gdy użytkownik doda lub usunie nowe zmienne lub agregaty.
Przycisk Reinicjuj liczniki z arkusza Excel ponownie generuje wszystkie konfiguracje i usuwa całą
bazę agregatów.

Po zamknięciu konfiguratora aplikacja powinna zostać prawidłowo utworzona.
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Rys. 35: Okno informacyjne z potwierdzeniem pomyślnego utworzenia aplikacji.

Jeżeli po utworzeniu aplikacji zdarzy się sytuacja, gdzie trzeba będzie zaktualizować bazy, w
Eksploratorze aplikacji znajduje się dodatkowy przycisk AsixEnergy, który po uruchomieniu
przenosi nas z powrotem do okna Konfiguracji AsixEnergy.

Rys. 36: Uruchamianie konfiguracji Asix Energy.
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Po skonfigurowaniu bazy AsixAgg należy utworzyć Archiwum do zbierania danych z liczników.
Po uruchomieniu programu Architekt (AsixEvo.exe > Ustawienia stanowisk > Źródła danych >
klikamy prawym przyciskiem myszy na Dane archiwalne i wybieramy polecenie Dodaj
archiwum….
Archiwum powinno być skonfigurowane jak poniżej:

Rys. 37: Architekt – parametryzacja archiwum.

Archiwum SQL należy utworzyć, klikając w trzy kropki na prawo od archiwum typu B i w nowym
oknie wybierając polecenie Utwórz i konfiguruj.
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)

Rys. 38: Architekt – edytor parametrów archiwum typu B (SQL).

Należy pamiętać, aby zadeklarowana nazwa z arkusza bazy definicji zmiennych zgadzała się z
nazwą tego archiwum.

Kolejnym krokiem jest włączenie w SQL Server Management Studio, SQL Server Agent’a poprzez
kliknięcie prawym przyciskiem myszy na SQL Server Agent, a następnie na przycisku START.
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UWAGA!
Przy każdej zmianie bazy danych, należy użyć przycisk Konfiguruj użytkowników baz w
konfiguratorze Asixa Energy!

USTAWIENIA, KTÓRE WARTO SPRAWDZIĆ PO UTWORZENIU APLIKACJI:
•

Sprawdzenie w Asixie, czy w właściwościach globalnych adresy serwera zostały
prawidłowo wpisane

•

Sprawdzenie w folderze AsixaEnergy/Addons  SQL config czy adresy serwera zostały
prawidłowo wpisane

•

Sprawdzenie czy w folderze AsixaEnerg/AsixEnergy/WebApps  web.config adresy
serwera zostały prawidłowo wpisane

USTAWIENIA WIELOJĘZYCZNOŚCI PORTALU RAPORTOWEGO:
Administrator ma możliwość wyłączenia opcji wielojęzyczności portalu raportowego, zmieniając w
pliku Web.config ze ścieżki AsixEnergy\AsixEnergy\WEB APP,
linijkę: <add key="MultiLanguageEdit" value="Enabled"/>
na: <add key="MultiLanguageEdit" value="Disabled"/>

Jeżeli jednak administrator zdecyduje się na wielojęzyczność, to na stronie:
http://adres_serwera/nazwa_aplikacji_raportowej/ w prawej górnej części portalu znajdzie się
przycisk

, pozwalający na dodanie nowego języka i wybór

istniejących języków z listy drop-down. Po kliknięciu przycisku Dodaj nowy język, zostaniemy
przeniesieni na stronę z napisami aplikacji. Możliwe jest dodanie nowych języków poprzez
przycisk Add.
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Rys. 39: Ustawienie wielojęzyczności portalu raportowego.

Do portalu raportowego wracamy przy użyciu przycisku

6.1.

.

Przygotowanie pliku Asix4Energy.xlsx

Przed wygenerowaniem baz należy odpowiednio wypełnić bazę w źródłowym pliku XLSX Asix4Energy.xlsx, znajdującą się na ścieżce:
AsixEnergy\VariableSources\xls\Asix4Energy.xlsx
W głównej zakładce pliku AsixAGG_Energy.xlsx zatytułowanej Config, kolumnę VarName
uzupełniamy wszystkimi zmiennymi licznikowymi, które występują w bazie danych. Kolumna
AggName oznacza rodzaj agregatu, AggPeriodMins oznacza okres minutowy, w którym tworzony
jest zapis do bazy, BegOfDate oznacza początek odczytu danych dla bazy.
Przykładowy zapis do Config może wyglądać następująco:
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Rys. 40: Asix4Energy.xlsx – zakładka Config.

Lista dostępnych agregatów znajduje się poniżej.

Lista agregatów:
None -

brak agregacji

Start -

Wartość na początku interwału.

End -

Wartość na końcu interwału.

Delta -

Różnica wartości na końcu i na początku interwału.

Min -

Minimalna wartość w interwale.

Max -

Maksymalna wartość w interwale.

Range -

Różnica między maksymalna a minimalna wartością w interwale.

Total -

Suma wartości ważonych czasowo w interwale (całka po czasie).

Average -

Średnia wartości ważonych czasowo w interwale.

Average0 -

Średnia wartości ważonych czasowo w interwale. W okresach, w których
wartość jest niedostępna do obliczeń, używana jest wartość 0.

Sum_up -

Suma wartości dodatnich zmian od ostatniej znanej wartości przed
rozpoczęciem do ostatniej wartości przed końcem przedziału próbkowania

Sum_down -

Suma wartości bezwzględnych ujemnych zmian, od ostatniej znanej
wartości przed rozpoczęciem, do ostatniej wartości przed końcem przedziału
próbkowania.

Prevknown -

Ostatnio znana (dobra lub niepewna) wartość przed rozpoczęciem
przedziału próbkowania. Podaje ostatnią wartość, nawet jeżeli wystąpiła
ona bardzo dawno.

Last -

Ostatnio znana (dobra lub niepewna) wartość w przedziale próbkowania
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wyłączając koniec przedziału - dla odróżnienia od agregatu end, który zawiera
koniec przedziału.
Stdev -

Ważone czasowo odchylenie standardowe w przedziale próbkowania.

Rms -

Ważona czasowo średnia kwadratowa w przedziale próbkowania.

Avglk -

Średnia ważona czasowo w przedziale próbkowania. W miejsce złych lub
brakujących wartości wstawia ostatnią znaną wartość.

Totallk -

Całka w przedziale próbkowania, przy czasie liczonym w sekundach. W miejsce
złych lub brakujących wartości wstawia ostatnią znaną wartość.

Różnice w bazie definicji zmiennych dla Asix Energy, które należy uzupełnić:
1. W zakładce Variables zostały dodane kolumny:
Description_EN – opis po angielsku
Symbol – skrócony opis dla zmiennych licznikowych używany na poszczególnych maskach
Group1 – Group5 – grupy według których tworzone jest drzewo aplikacji. Grupa1 jest nadrzędną
grupą dla Grupy2, Grupa2 jest nadrzędna dla grupy3 itd., Grupa1 to może być
np. NazwaZakładu, Grupa2 np. NazwaHali, Grupa3 np. TypUrządzenia, Grupa4
np. Zasilanie. Definicja grup a przy tym całego drzewa zależy od potrzeb
użytkownika.
Group1_EN – Group2_EN – grupy po angielsku
isCounter – kolumna określająca czy dana zmienna jest zmienną licznikową, przy czym jeżeli tak
jest należy wpisać „1”, a jeżeli nie, można pozostawić pusty wiersz.
isVCounter – ta sama sytuacja jak dla kolumny isCounter, dla zmiennych licznikowych wirtualnych
MediumType – typ medium np. En. Elektryczna
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2. Dodane zostały zakładki:
VIndicators – wskaźniki wirtualne
VCounters – liczniki wirtualne
VProduction – wirtualna produkcja
GroupingAttributes – kolumna atrybutów grupujących, w kolumnie Name należy
wypisać istniejące grupy bez dopisku _EN, czyli np. w przypadku istnienia 5 grup: Group1,
… , Group5
AttributeLanguages – w tej zakładce należy wypisać wszystkie kolumny, które
odpowiadają za wielojęzyczność aplikacji - np. w następujący sposób:

W kolumnie Language należy wpisać język danej kolumny.
SubstituteAttributes – zakładka służąca do mapowania wielojęzycznych elementów,
która dla powyższego przykładu wygląda następująco:
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