Prístup do databáze SCX SCADA
prostřednictvím ovladače ODBC

ODBC DataServer

ODBC DataServer je ovladač pro přístup k C-BASE databázi dispečerského systému SCX SCADA.
Typickým příkladem vyuzití je práce s databází přímo prostřednictvím programu Microsoft Excel.
Na níze uvedených obrazovkách je uveden příklad vyuzití při zpracování automaticky měřených a
ručně zadávaných údajů vodoměrů soustavy JVS.
Načtení dat z databáze
Pro načtení dat je vhodné vytvořit
makro. Před vlastním načtením je
nutno zadat časový interval, jehoz data
chceme číst.

Po načtení dat je vygenerován
zdrojový datový list.

Na zdrojový list jsou napojeny
prezentační listy zpracované podle
pozadavků zákazníka. Jednotlivé
prezentační listy je mozno libovolně
modifikovat včetně přidávání nových
listů.
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Ruční vkládání údajů do databáze
Vkládání dat - např. dle odečtů - je
mozno zautomatizovat vytvořením
program ve Visual Basicu. Údaje se
zapisují do databáze a je mozno je
vizualizovat a dále zpracovávat v
prostředí SCX.

Poznámka
Pomocí programu C-Calc, který je standardní součástí systému SCX, je mozno exportovat libovolná
data do datových souborů, které je mozno otvírat a dále zpracovávat také například Excelem. Rozdíl od
výše popsané metody spočívá v tom, ze export je řízen ručně nebo automaticky dispečerským systémem
(nikoliv z Excelu) a ze data nemohou být zpětně importována.
Příkladem vypuzití exportu je
zpracování údajů z vodoměrů, které
se kazdý den ve stejnou hodinu
zapisují do nového řádku tabulky.
Další zpracování je obdobné jako při
vyuzití ODBC Data Serveru.
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