Versiondog 7.5
Uživatelská příručka verze 2

Lukáš Rejfek, David Školník
Pantek (CS) s.r.o.
03/2020
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Popis:
Tato uživatelská příručka obsahuje popis funkčností a principů práce se softwarem Versiondog. Příručka
obsahuje popis jednotlivých kroků a operací tak, aby mohl uživatel se softwarem Versiondog
plnohodnotně pracovat a zároveň i popis jednotlivých konfiguračních modulů Administrativního nástroje
Admin klient.
První část příručky je rovněž věnována základnímu popisu a vysvětlení používaných pojmů.
Kromě uživatelské příručky jsou k dispozici i specifické manuály, které obsahují popis některých
vybraných funkčností.
Dostupné manuály:
- Konfigurace importu uživatelů z Active Directory
- Versiondog & Siemens TIA Portal
- AUVESY Image Service (Vytváření Image)
- Vytváření Image prostřednictvím Drive Snapshot
Dále je k dispozici instalační příručka, která obsahuje postupy týkající se instalací a aktualizací
jednotlivých částí systému, tj. serveru, klientských stanic a Versiondog agentů.
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1. Úvod – základní pojmy
Versiondog server
Versiondog server představuje výkonné jádro, které řídí činnost systému.
Versiondog server zajišťuje:


Správu dat a uživatelů



Vykonávání automatických záloh



Konfiguraci šablon výrobních zařízení v podobě typů komponent



Poskytování informací o licenci



Poskytování a logování informací o stavu serveru



Vytváření kopií / přesouvání dat prostřednictvím modulu Správce archivu

Versiondog server

Konfigurace se provádí prostřednictvím uživatelského prostředí Versiondog Admin klient, které je
popsáno dále v tomto dokumenty.

Datové úložiště
Důležitou součástí každého serveru je datové úložiště, na které jsou ukládána veškerá data včetně
konfigurace. Datové úložiště může být lokální nebo na diskovém poli (remote), když každý server musí
mít vždy vlastní datové úložiště.
Na datovém úložišti jsou data ukládána v podobě souborů, není tedy využíván SQL server (databáze) či
tomu podobné systémy. Díky tomu není vyžadována další licence pro databázový systém a zároveň jsou
data v případě výpadku serveru snadno dostupná, jelikož struktura dat na datovém úložišti odpovídá
vytvořené datové struktuře uživateli.
Pro případné obnovení systému, v případě nutnosti, je nezbytné datové úložiště Versiondog serveru
pravidelně zálohovat. V případě provánění zálohy je vyžadováno, aby byl v daný okamžik Versiondog
server přepnut do režimu údržby, což zajistí, že žádný uživatel ani Versiondog sám nebude v okamžiku
kopírování datového archivu do tohoto archivu zapisovat, respektive kopírovat nová data.

Paralelní servery
Pro zajištění vysoké dostupnosti a rozložení zátěže je možné využít architekturu dvou vzájemně
propojených serverů, tzv. paralelních, u kterých je synchronizace dat mezi servery prováděna v reálném
čase. V tomto případě se jedná o dva servery, každý s vlastním datovým úložištěm, díky čemu je
zajištěna i záloha dat (2 redundantní datové archivy). V běžném stavu jsou oba servery činné a dle
zatížení vykonávají jednotlivé operace. V případě výpadku jednoho ze serverů, je pak činnost nahrazena
druhým serverem, tedy každý ze serverů může pracovat i autonomně. Zároveň je možné definovat, že
některé operace, konkrétně zálohy (např. kvůli požadavku na software od třetí strany), pak budou
vykovávány pouze na určitém serveru.
Nezbytným požadavkem na funkčnost paralelních server je zajištění stabilní a prostupné sítě mezi
servery, tj. není doporučeno, aby servery byly mezi sebou vzdáleny (např. každý v jiném závodě).

Synchronizované servery
V případě synchronizovaných serverů je jedná o dva zcela autonomní servery, mezi kterými jsou data
včetně konfigurace přenášena plánovitě, tj. dle nastaveného časového období. Zásadní rozdíl oproti
paralelním serverům je tedy v tom, že synchronizace není prováděna v reálném čase a servery nejsou
vzájemné zastupitelné. V rámci synchronizace je zároveň možné definovat, jaká část datového archivu
a jaké parametry mají být mezi servery synchronizovány, je tedy možné synchronizovat pouze část
serveru. Synchronizace může být rovněž jednosměrná, tedy data nejsou přenášena vzájemně, ale pouze
z jednoho severu na druhý.

Tato funkčnost se používá zejména v případě, že je požadavek pouze na částečnou synchronizaci (např.
u nadřazeného serveru, který pouze shromažďuje aktuální data pomocí jednostranné synchronizace)
nebo pokud mezi servery chcete přenášet pouze určitá data.
Od verze Versiondog 7.5 je možné rovněž přenášet mezi servery pomocí úloh (jobů) poslední verze od
jednotlivých komponent, když v tomto případě je tato funkčnost součástí standardní licence (edice).

Versiondog stanice
Versiondog stanice představuje PC, na kterém je instalováno některé z následujících uživatelských
prostředí. Tato uživatelská rozhraní jednak zajišťují přístup a práci s daty, ale umožňují i konfiguraci
Versiondog serveru či manuální vykonávání záloh (jobů). Samozřejmostí je i zajištění přístupu
k informacím o vykonaných operacích.

Versiondogstanice
stanice
Uživatelská
Versiondog klient
Versiondog Klient – prostředí pro přístup a práci s daty

Versiondog stanice

Versiondog Easy klient – zjednodušené uživatelské rozhraní pro práci s daty
Versiondog Admin klient – rozhraní pro konfiguraci systému
Versiondog Backup klient – prostředí pro manuální vykonávání záloh
Versiondog Report klient – nástroj poskytující informace o činnosti systému
Pro práci s Versiondog Admin klientem a Report klientem je nutné aktivní připojení k Versiondog
serveru. S Versiondog Klientem a Easy klientem lze pracovat i lokálně, tedy bez aktivního připojení
k Versiondog serveru, v takovém případě lze však pracovat pouze s lokálně uloženými (staženými)
daty.
Versiondog Backup klient slouží pro zálohování výrobních zařízení, která nejsou připojena k síti, tedy
s Versiondog Backup klientem se pracuje bez připojení k Versiondog serveru při provádění manuálních
záloh. Připojení k Versiondog serveru je vyžadováno pouze pro přenášení konfigurace ze serveru a
nahrávání vytvořených záloh na server.
Od verze Versiondog 4.0 je k dispozici rovněž webový přístup pomocí integrovaného Versiondog
Web serveru, který zpřístupňuje údaje z Versiondog serveru pomocí webového prohlížeče. Jedná se
však pouze o náhledové zobrazení, tj. jsou dostupné údaje z jednotlivých logů, informace o
vykonaných operacích uživateli (Check-In a Check-Out) a dále informace o vykonaných zálohách
včetně základního zobrazení nalezených rozdílů (např. v jaké datovém bloku nastala změna, náhled
změny však zobrazitelný není).

Versiondog agenti (Upload & Compare agent)
Versiondog agent (zpravidla Upload & Compare Agent) je softwarový nástroj, který je instalován
samostatně. Nejedná se o uživatelské rozhraní. Agenti fungují jako služba a slouží ke dvěma
základním účelům. Umožňují jednak rozložení zátěže, tj. přenést část činnosti serveru na jinou stanici
z důvodu zatížení nebo z důvodu nutnosti využití softwaru třetí strany, který není na Versiondog
serveru instalován. Dalším, velmi častým důvodem k využití agentů, je zajištění komunikace mezi
dvěma oddělenými sítěmi. V takovém případě se Versiondog agent nainstaluje na stanici se dvěma
síťovými kartami a zajišťuje komunikaci z „výrobní“ sítě, kde jsou umístěna PLC do sítě „podnikové“,
kde je umístěn Versiondog serveru (komunikace je jednosměrná).
Více informací o uživatelských rozhraních naleznete dále v tomto dokumentu u popisu
jednotlivých funkčností.

Základní pojmy
Archiv
Archiv obsahuje data – komprimované programové a datové soubory – v podobě projektu včetně jeho
struktury a vytvořených komentářů.
Datový archiv Versiondog serveru:
Tento archivu obsahuje veškerá uložená data včetně konfiguračních souborů a může být:
Lokální – Data jsou uložena na lokálním disku.
Vzdálený – Data jsou uložena na diskovém úložišti.

Komponenta
Základní jednotka projektu, která představuje datový archiv pro konkrétní zařízení.

Typ komponenty
Typ komponenty představuje šablonu pro konkrétní typ zařízení. Z typu komponenty se odvozují
vlastní komponenty pro jednotlivá zařízení. Na úrovni typů komponent se definuje způsob porovnávání
a ukládání dat a výchozí typ komunikace. Dále je možné nastavit i úroveň komprimace dat.

Projekt
Projekt představuje komplexní datový archiv vztahující se k jednotce v podobě stroje nebo celé
výrobní linky. Projekt má určitou strukturu, která reprezentuje způsob uspořádání dat v projektu.
Strukturu projektu vždy vytváří a upravuje uživatel.

Pracovní adresář
Pracovní adresář je adresář na klientské stanici, kde je uložen rozbalený projekt, do kterého je možné
provádět změny. Z projektu uloženého v pracovním adresáři se pak vytváří nová verze. Po stažení dat
z Versiondog serveru (Check-Out) je do pracovního adresáře zpravidla rozbalena poslední uložená
verze na serveru. V pracovním adresáři se zpravidla nachází rozbalené (nekomprimované) soubory.

Záloha vs. Verze
Data jsou pro každý projekt vytvořený uživatelem ukládána v podobě verzí a záloh, tedy uživatel
pracuje s verzemi a zálohami. Jedná se o dva samostatné datové archivy, avšak vždy vztažené ke
konkrétnímu projektu / zařízení, respektive komponentě.
Verze jsou výhradně vytvářeny uživatelem při vývoji nebo úpravách programů. Pokud uživatel provede
změnu v programu či v datovém souboru, je s touto změnou / změnami vytvořena nová verze, která
je nahrána na Versiondog server. Verze i zálohy jsou vždy v datovém archivu Versiondog uloženy
zabalené (komprimované).
Zálohy jsou vytvářeny automatizovaně Versiondog serverem nebo manuálně prostřednictvím
Versiondog Backup klienta. Záloha vždy obsahuje program nebo datový soubor, který byl již nahrán
v konkrétním zařízení. Jedná se tedy o strojově (Versiondogem) stažený program.
Zálohy vytvářené automaticky Versiondog serverem:
Pro zařízení, která jsou dostupná na síti a jejichž řídicí program / datový soubor chcete zálohovat, je
nakonfigurováno připojení prostřednictvím komunikačních modulů. Dle uživatelem zadané sekvence
jsou pro tato zařízení prováděny zálohy v nastaveném čase.
Zálohy vytvářené prostřednictvím Versiondog Backup klienta:
Používají se pro zařízení, která nemají síťové připojení. Na Versiondog serveru je provedena
konfigurace zálohy, tato konfigurace je následně nahrána za zařízení s Versiondog Backup klientem –
zpravidla mobilní stanice (PC). S tímto PC se uživatel připojí přímo k zařízení nebo k lokální oddělené
síti, aby provedl zálohu. Záloha byla nakonfigurována na Versiondog serveru, tedy uživatel pouze
spustí provedení zálohy.
Po opětovném připojení k Versiondog severu se provede synchronizace, při které jsou zálohy nahrány
na Versiondog server.

Při vytváření záloh zároveň probíhá kontrola – porovnávání vytvořené zálohy oproti předchozí záloze a
porovnání vytvořené zálohy oproti poslední verzi uložené na Versiondog serveru, při které systém
upozorňuje na změny, které byly provedeny.

Operace Check-In
Operace Chech-In představuje nahrání dat (verzí) na Versiondog server. Na server může být vždy
nahrána pouze nová verze, tedy nelze měnit verze, které již byly na Versiondog server jednou
nahrány. Na server je možné nahrát jednu nebo více verzí současně. Pokud změny v projektu
provedené v pracovním adresáři neuložíte do nové verze, pak tyto změny nebudou na Versiondog
server nahrány.

Operace Check-Out
Operace Check-Out představuje stažení (nahrání) dat ze serveru. Stáhnout můžete jednu nebo více
verzí současně. Zároveň je možné stáhnout ze serveru i poslední zálohu.

Quicksave
Quicksave představuje pracovní (nedokončenou) verzi uloženou na Versiondog serveru.

2. Uživatelské prostředí Versiondog Klient
Versiondog Klient je uživatelské prostředí pro práci s daty (zálohami i verzemi), které zajišťuje:


Vytváření nových projektů na serveru



Vytváření nových verzí a jejich nahrání na server



Stahování verzí ze serveru



Obnovení záloh ze serveru



Odstraňování a přejmenování komponent



Vytváření a správu dočasných verzí – tzv. Quicksave



Vytváření a správu štítků



Zamykání komponent



Individuální spouštění záloh

Přístup uživatelů ke konkrétním datům je zajištěn na základě uživatelských oprávnění. Na úrovni
těchto oprávnění lze specifikovat, ke kterým datům má konkrétní uživatel přístup a rovněž i režim
přístupu, tj. čtení a zápisu, možnost zakládání projektů na Versiondog server a mazání těchto
projektů. Nastavení oprávnění provádí administrátor prostřednictvím Versiondog Admin klienta v sekci
Správa uživatelů. Oprávnění je možné nastavit jak na úrovni uživatele, tak i na úrovni skupiny
uživatelů, kdy pak uživatel dědí oprávnění ze skupiny, může mít však individuální oprávnění vyšší.

Důležité upozornění – ovládací prvky:
Níže uvedené postupy jsou zejména zaměřeny na používání horního menu, některé
funkce jsou však dostupné rovněž na pravé tlačítko myši. Funkce na pravé tlačítko myši jsou
tedy zpravidla duplicitní a naleznete je tedy i v horním menu. Manuál je pak vypracování pro
uživatelské rozhraní přepnuté do češtiny. Pro anglickou verzi je dostupná originální dokumentace na
stránkách výrobce (www.versiondog.com) v sekci Versiondog.info.

Režimy práce s Versiondog Klientem
On-line práce s Klientem
Při přihlášení zvolíte přihlášení k Versiondog serveru.
V tomto případě jste připojeni k Versiondog serveru a můžete tedy pracovat se všemi daty, které jsou
na Versiondog serveru uloženy, a ke kterým má přihlášený uživatel oprávnění. Tato data můžete
přenášet na stanici s Versiondog Klientem prostřednictvím operace Check-Out. Nahrávání nových
verzí a zakládání projektů na Versiondog server se provádí prostřednictvím operace Check-In.
Zároveň jsou dostupné i ostatní funkčnosti.
Tento režim práce se používá nejčastěji.

Off-line práce s Klientem
Při přihlášení zvolíte lokální přihlášení.
Nyní můžete pracovat pouze s daty, které máte nahrány lokálně na počítači s Versiondog Klientem.
V tomto případě můžete vykonávat všechny operace při vytváření nových verzí. Není však možné
nahrávat verze či zálohy ze serveru Check-Out a nově vytvářené verze nahrávat na server
Check-In. Zároveň není možné používat některé další funkce, jakou jsou např. Štítky nebo
Quicksave.

První přihlášení
Při prvním přihlášení je nezbytné nakonfigurovat připojení k serveru, když konfigurační tabulka se
objeví hned při přihlášení. Jakmile se konfigurace uloží, konfigurační tabulka se již automaticky
nezobrazuje a je nezbytné v přihlašovacím menu v sekci Server (Server) vybrat volbu Konfigurace
serveru (Server configuration …), aby se menu pro konfiguraci připojení k serveru objevilo.
Novou konfiguraci vytvoříte pomocí tlačítka Přidat (Add) a poté zadejte označení konfigurace v sekci
Název konfigurace (Configuration name) a IP adresu nebo název Versiondog serveru v sekci
Adresa serveru (Server address). Funkčnost připojení je možné otestovat pomocí tlačítka
Zkouška připojení (Test connection). Nezapomeňte konfiguraci uložit pomocí tlačítka Uložit
(Save).

V případě prvního přihlášení je nezbytné realizovat přihlášení k Versiondog server, aby se načetla
licence. Výchozí uživatel (po instalaci) je Versiondog a heslo: change-it.

Import / Export konfigurace serverů
Vytvořenou konfiguraci připojení, respektive seznam všech definovaných spojení v rámci Konfiruace
severu je možné Exportovat do *.xml souboru pomocí tlačítka Export a poté na jiné stanici
Importovat pomocí Import a to u všech použitých uživatelských rozhraní.

Výchozí nastavení jazyka
Jelikož uživatelská příručka je vytvořena pro rozhraní v českém jazyce, je nutné po prvním přihlášení
rozhraní přepnout do češtiny a to na záložce Extras třetí volba zleva. Poté je ještě nezbytné potvrdit
znovuspuštění rozhraní pomocí Restart now. Pokud zvolíte Restart later, rozhraní se přepne do
češtiny až při dalším přihlášení.

Zobrazení projektů na serveru
Zobrazení dostupných projektů na serveru je nutné po první spuštění aktivovat a to pomocí tlačítka
Zobrazit projekty na serveru na záložce Zobrazení. Případně je k dispozici stejné tlačítko nad
stromem projektu.

Zobrazení projektů na serveru je dostupné pouze pro projekty, ke kterým má přihlášení uživatelů
přístupové oprávnění alespoň pro čtení.
Komponenty, které jsou nahrány pouze na serveru, jsou zbarveny šedivě. Stažené komponenty jsou
pak tmavé.

Založení projektu
1. Na záložce Upravit vytvoříte nový adresář prostřednictvím tlačítka Nový adresář s názvem
projektu. Další členění (např. hala, linka atd.) je možné vytvářet strukturou adresářů a to
přímo v pravé části prostřednictvím Nový adresář, když tato funkčnost je dostupná pouze do
okamžiku, než bude do struktury vložena první komponenta (odvozená šablona). Poté je
možné vytvářet adresáře pomocí výše popsaného tlačítka Nový adresář.

2. V cílovém adresáři stisknutím tlačítka Nová komponenta v pravé části nebo Nová
komponenta na záložce Upravit vytvoříte komponentu dle typu konkrétního zařízení.
-

Poslední část v části Adresář komponenty obsahuje název komponenty, tento tedy
prosím upravte (výchozí název se přebírá z názvu šablony). Následně potvrďte vytvoření
tlačítkem Použít.

-

Kromě názvu komponenty je zde možné i zadat tzv. Master data, tedy údaje které jsou
vztaženy k celé komponentě, nikoliv pouze k verzi. Master data je možné nastavit
v Admin klientovi v Konfiguraci typů komponent.

3. Kliknutím na Otevřít správcem souborů otevřete pracovní adresář komponenty (viz.
kapitola první - základní pojmy), do kterého vložte prvotní program / datové soubory.
4. Vytvoříte první verzi.
-

Prostřednictvím tlačítka Vytvořit základní verzi, vytvoříte první verzi lokálně.

-

Stisknete-li tlačítko Vytvořit základní verzi a Check-In, je zároveň s vytvořením
základní verze tato verze nahrána (založena) na server a postup níže není nutné aplikovat.

-

Pokud byste do pracovního adresáře zatím žádná data nenahráli, je možné komponentu
založit (přenést na server) prostřednictvím tlačítka Check-In bez základní verze.

5. Pokud je v konfiguraci serveru nastavena povinnost vkládat komentář i pro základní verzi,
objeví se obrazovka Vytvořit základní verzi, kde zadáte komentář. Pokud tato funkce
nastavena není, automaticky dojde k vytvoření základní verze.
-

Pokud je zaškrtnuta volba Po vytvoření verze provést Check-In, je tato verze
automaticky nahrána i na server a následující postup již není uplatněn.

6. Pokud jste základní verzi vytvořili pouze lokálně (tj. nebyla použita volba včetně Check-In),
tuto verzi nahrajete na server prostřednictvím tlačítka Check-In na záložce Home, čímž se
rovněž projekt a jeho datový archiv přenese a založí na Versiondog serveru. Před vlastní
operací Check-In se zobrazí obrazovka Check-In s přehledem všech komponent, kde jsou
vybrány komponenty v sekci Vybrané komponenty zvolené vlevo a tyto budou nahrány na
server (komponenty je možné přidat / odebrat).

7. Stisknutím tlačítka Check-In nahrajete zvolené komponenty na Versiondog server, čímž se
projekt a jeho datový archiv přenese a založí na Versiondog serveru, když dialogové okno po
Check-In zůstane otevřené. Pokud na místo Check-In zvolíte Check-In a uzavřít, dialogové
okno se rovněž automaticky uzavře.
-

Na Versiondog server lze kopírovat pouze projekty, které mají již vytvořenu alespoň jednu
verzi. Pokud chcete nahrát na server pouze komponentu bez dat, je nutné v horní části
zaškrtnout Umožnit Check-In bez základní verze.

-

Více informací ohledně možnosti nastavení naleznete v části Nahrání verze na
Versiondog server.

8. Zavřete dialog. V horní liště v přehledu komponent nebo u detailu příslušné komponenty
je vidět, jaká verze je nahrána na Versiondog serveru a jakou verzi máte lokálně na Vašem PC
s Versiondog Klientem.
Poznámka:
Výše uvedený postup pro založení projektu je možné použít na Klientovi, který je On-line. Na Offline Klientovi lze pouze aplikovat kroky do operace Check-In.

Komentář – vkládání odkazů
Při zadávání důvodu změny (Change reason) a komentářů je možné používat odkazy. Odkaz se vloží
kopírováním.

Založení projektu bez základní verze
1. Na záložce Upravit vytvoříte nový adresář prostřednictvím tlačítka Nový adresář s názvem
projektu. Další členění (např. hala, linka atd.) je možné vytvářet strukturou adresářů a to
přímo v pravé části prostřednictvím Nový adresář, když tato funkčnost je dostupná pouze do
okamžiku, než bude do struktury vložena první komponenta (odvozená šablona). Poté je
možné vytvářet adresáře pomocí výše popsaného tlačítka Nový adresář.

2. V cílovém adresáři stisknutím tlačítka Nová komponenta v pravé části nebo Nová
komponenta na záložce Upravit vytvoříte komponentu dle typu konkrétního zařízení.
-

Poslední část v části Adresář komponenty obsahuje název komponenty, tento tedy
prosím upravte (výchozí název se přebírá z názvu šablony). Následně potvrďte vytvoření
tlačítkem Použít.

-

Kromě názvu komponenty je zde možné i zadat tzv. Master data, tedy údaje které jsou
vztaženy k celé komponentě, nikoliv pouze k verzi. Master data je možné nastavit
v Admin klientovi v Konfiguraci typů komponent.

3. Do pracovního adresáře nejsou vkládána žádná data, pouze se komponenta nahraje na
server:
-

Prostřednictvím přímé nabídky v pravé části Check-In bez základní verze.

-

Na záložce Rozšíření použijete volbu Check-In bez základní verze.

-

Pokud použijete standardní operaci Check-In na záložce Home, je nutné poté zaškrtnout
na obrazovce Check-In volbu Umožnit Check-In bez základní verze.

4. Spustí se obrazovka Check-In, kde je zaškrtnuta volba Umožnit Check-In bez základní
verze.
-

Pokud jste použili tlačítko Check-In na záložce Home, je nutné tuto volbu ještě
zaškrtnout.

-

V pravé části Vybrané komponenty je přehled vybraných komponent. Jelikož byl
proveden Check_In pouze pro novou komponentu, měla by být vybrána pouze tato
komponenta. Komponenty je samozřejmě možné přidat nebo odebrat. Pokud byste zvolili
před provedením Check-In ve stromovité struktuře adresář s více komponentami, budou
vybrány všechny komponenty v něm obsažené.

5. Stisknutím tlačítka Check-In nahrajete zvolené komponenty na Versiondog server, čímž se
sice založí komponenta na Versiondog serveru, ale bez datového archivu.
-

Pokud jste zvolili pouze volbu Check-In, dialogové okno zůstane otevřené.
Pokud na místo Check-In zvolíte Check-In a uzavřít, dialogové okno se rovněž
automaticky uzavře.

-

Více informací ohledně možnosti nastavení naleznete v části Nahrání verze na
Versiondog server.

6. Zavřete dialog.
Poznámka:
Výše uvedený postup pro založení projektu bez základní verze je možné použít pouze na Klientovi,
který je On-line.

Vytvoření nové verze
I. Předchozí verzi máte zkopírovanou lokálně na Vašem počítači
1. V levé části, kde je zobrazen strom projektu, vyberete komponentu, respektive konkrétní
program / datový soubor, pro který chce novou verzi vytvořit.
2. Prostřednictvím tlačítka Otevřít v editoru na záložce Home projekt spustíte v přidruženém
editoru – dle typu programu / datového souboru.
-

Nastavení (asociace) editoru je v rámci Windows dle koncovky souboru.

3. Provedete úpravu a zavřete editor. Změny se uloží do projektu, který máte v pracovním
adresáři.
4. Versiondog Klient detekuje provedenou změnu v programu / datovém souboru, pokud byla
nějaká změna provedena. V přehledu komponent nebo v detailu příslušné komponenty
v sekci Edituji (Čas kontroly) je vidět, že došlo ke změně mezi poslední uloženou verzí a
verzí v pracovním adresáři.
–

Pokud projekt pouze otevřete a znovu uložíte, objeví se v této sekci symbol tužky, která
značí, že došlo k otevření editoru. Zároveň se zobrazí označení tužky u komponenty.

5. Pokud jsou změny konečné a rozhodnete se vytvořit novou verzi, vytvoříte tuto verzi
prostřednictvím tlačítka Vytvořit novou verzi na záložce Home.
6. Versiondog Klient provede komparaci pracovního adresáře s poslední verzí a zobrazí uživateli
všechny nalezené změny.
7. V sekci Přidat komentář zadáte důvod provedené změny a komentář k jednotlivým
změnám.
-

V první části pod označením Verze můžete zadat komentáře. V části Změny se
zpravidla zadává důvod změny (např. označení požadavku na změnu). V případě položky
Komentář můžete k vytvořené verzi zadat další popis nebo např. označení dodavatele,
pokud byla změna provedena externí firmou.

-

Ve druhé části zadáte komentář ke konkrétní změně, kterou Vám Versiondog zobrazil a
kterou jste si vybrali v levé části, kde je zobrazen přehled změn. Okomentovat lze každou
změnu samostatně.

-

Rovněž můžete zadat vlastní označení verze u položky Verze. Versiondog k tomu přiřadí
vlastní číselné označení verze.

8. Stisknutím tlačítka Vytvořit verzi lokálně na záložce Home vytvoříte novou verzi a to pouze
lokálně. Pro nahrání na server je nutné ještě uskutečnit operaci Check-In.
-

Stisknutím tlačítka Nová verze Check-In na záložce Home je nově vytvořená verze
zároveň nahrána na Versiondog server.

-

Nová verze se zobrazí v seznamu verzí včetně zadaných komentářů a označení verze.

Poznámka:
Výše uvedený postup pro vytvoření nové verze je možné použít na Klientovi, který je On-line. Na
Off-line klientovi nelze pouze aplikovat Check-In pro nahrání nové verze na Versiondog server.

II. Předchozí verze je uložena na Versiondog serveru
1. Prostřednictvím tlačítka Check-Out na záložce Home se zobrazí obrazovka pro Check-Out.
-

Zobrazí se Vám dostupné komponenty na serveru, které je možné stáhnout.

2. Přesunutím do sekce Vybrané komponenty provedete výběr komponenty (programu / dat),
která bude stažena do Vašeho počítače.
-

Prostřednictvím tlačítka Check-Out zkopírujete data na lokální PC. Zvolíte-li Check-Out
a uzavřít, data se zkopírují a dialogové okno se rovněž automaticky uzavře.

-

Více informací o nastavení naleznete v části Nahrání verze z Ver. serveru na klienta

3. Dále pokračujte kroky uvedenými v postupu I.
Poznámka:
Výše uvedený postup pro vytvoření nové verze je možné použít pouze na Klientovi, který je On-line.

Vytvoření nové verze bez rozdílu
Tato část pouze doplňuje popis výše uvedeného o možnost vytvoření nové verze, pokud Versiondog
nenajde žádné rozdíly. Důvodem může být jednak potřeba softwaru třetí strany (vývojové prostředí),
který je pro porovnání (komparaci) v některých případech pro komparaci nezbytný. Dalším důvodem
může být chybně zvolená nebo nastavená komponenta (typ komponenty) tak, že Versiondog
nedokáže detekovat rozdíly.
1. V levé části, kde je zobrazen strom projektu, vyberete komponentu, respektive konkrétní
program / datový soubor, pro který chce novou verzi vytvořit.
2. Pomocí tlačítka Vytvořit novou verzi na záložce Home Versiondog provede komparaci
projektu v pracovním adresáři s poslední verzí. Pokud Versiondog žádné rozdíly nenajde,
nepovolí Vám vytvořit novou verzi.
3. Novou verzi v takovém případě vytvoříte pomocí tlačítka Vytvořit novou verzi bez rozdílů
na záložce Rozšíření.
4. Zobrazí se obrazovka Vytvořit verzi bez rozdílů.
-

Kromě interní identifikace v podobě čísla vzestupného čísla verze, můžete zadat vlastní
označení verze v sekci Verze.

-

V části Změny se zpravidla zadává důvod změny (např. označení požadavku na změnu).
V případě položky Komentář můžete k vytvořené verzi zadat další popis nebo např.
označení dodavatele, pokud byla změna provedena externí firmou.

-

Chcete-li novou verzi rovnou nahrát na server, zaškrtněte položku Po vytvoření verze
provést Check-In.

5. Stisknutím tlačítka OK vytvoříte novou verzi, případně nahrajete i na server.
-

Versiondog Klient pouze verzi zabalí a uloží, komparace se neprovede.

-

Nová verze se zobrazí v seznamu verzí včetně zadaných komentářů a označení verze.

Poznámka:
Výše uvedený postup pro vytvoření nové verze je možné použít na Klientovi, který je On-line. Na
Off-line klientovi nelze pouze aplikovat Check-In pro nahrání nové verze na Versiondog server.

Nahrání verze na Versiondog server – Check-In
1. Prostřednictvím tlačítka Check-In na záložce Home spustíte obrazovku Check-In, kde je
přehled všech dostupných komponent pro nahrání (verzí) na Versiondog server.
-

Pokud jste měli před stisknutím Check-In vybrány ve stromu projektu v levé části
nějaké komponenty, tyto se automaticky zobrazí v sekci Vybrané komponenty.

-

Komponenty je možné přidat / odebrat prostřednictvím šipek.

-

Používáte-li zámky, zaškrtnutím volby Odemknout komponentu se komponenty
automaticky po nahrání na server odemykají.

-

Komponentu bez základní verze je možné na server nahrát zaškrtnutím volby Umožnit
Check-In bez základní verze

2. Vlastní nahrání na server provedete stisknutím tlačítka Check-In.
-

Pokud jste zvolili pouze volbu Check-In, dialogové okno zůstane otevřené. Pokud
Check-In a uzavřít, dialogové okno se rovněž automaticky uzavře.

3. Provede se Check-In (na server je možné nahrát pouze změny uložené v nové verzi)
-

Pokud nahráváte verzi, která byla změněna, potvrdí Vám její nahrání (pokud jste stihli
pouze Check-In).

-

Pokud máte v pracovním adresáři rozpracovanou verzi, objeví se dialog, že Změny
v pracovním adresáři nebyly doposud uloženy a dále se u této komponenty objeví
informace, že Změny neuložené jako nové verze nebudou na server přeneseny.

-

Pokud se pokoušíte nahrát na server verzi, která tam již existuje, respektive nemáte-li
aktuální verzi k dispozici, Versiondog Klient Vás upozorní, že Na server byla přidána
nová verze jiným uživatelem.

-

Pokud není vytvořena nová verze, objeví se hlášení Žádná verze nebyla zkopírována.

-

Stisknutím Zobrazit stav komponenty se zobrazí údaje o stavu komponenty.

-

Stisknutím Zobrazit log zobrazíte log provedených operací Check-In.

4. Zavřete dialog (pokud jste stiskli pouze Check-In nebo pokud se objevilo informační
hlášení).
-

V horní liště v přehledu komponent nebo u detailu příslušné komponenty je vidět,
jaká verze je nahrána na Versiondog server a jakou verzi máte lokálně na Vašem PC
s Versiondog Klientem.

Poznámka:
Výše uvedený postup pro nahrání verze na Versiondog server je možné použít pouze na Klientovi,
který je On-line.

Nahrání verze z Versiondog serveru na Klienta – Check-Out
1. Prostřednictvím tlačítka Check-Out zobrazíte obrazovku Check-Out, kde je přehled všech
komponent (programů / datových souborů), které můžete z Versiondog serveru stáhnout.
-

Pokud jste měli před stisknutím Check-Out vybrány ve stromu projektu v levé části
nějaké komponenty, tyto se automaticky zobrazí v sekci Vybrané komponenty.

-

Komponenty je možné přidat / odebrat prostřednictvím šipek.

2. Check-Out do uživatelem definovaného adresáře.
-

Check-Out je možné uskutečnit i od jiného (nežli pracovního) adresáře a to pomocí
položky Check-Out do uživatelem definovaného adresáře. Následně zadáte cestu
do úložiště a další parametry, tj. zda chcete projekt stáhnout Komprimovaný, Vytvořit
kompletní cestu komponenty, případně Adresář po Check-Out otevřít. V tomto případě
se stahuje pouze poslední verze uložená na serveru a zároveň cílový adresář musí být
prázdný.

3. Standardní Check-Out.
-

Při standardním Check-Out do adresářů Versiondog je možné nastavit počet verzí, které
chcete lokálně stáhnout. Počet vyberete v sekci Verze, která bude kopírována
(stáhnout lze poslední verzi, určitý počet verzí nebo všechny verze).

-

Chcete-li ze serveru stáhnout i poslední zálohu, zaškrtněte položku Check-Out poslední
zálohy. Pozor, tato záloha není dostupná pomocí rozhraní Versiondog, ale ručně
v datovém archivu Klienta na stejné úrovni jako pracovní adresář komponenty. Lze k ní
přistoupit otevřením pracovního adresáře a poté přejít o úroveň výše.

4. Ostatní parametry
-

-

Prostřednictvím Uzamknout v části Označit „Ve Vývoji“ je možné komponentu
uzamknout proti zápisu ostatními (dostupná ke čtení je stále) a zároveň případně přidat
komentář v sekci Komentář. Pokud použijete pouze Označit „Ve Vývoji“, není
komponenta uzamčena proti zápisu, je však označena jako rozpracována. Komponenta,
která je již uzamčena jiným uživatelem, nejde znovu uzamknout.
Check-Out standard Libraries je doplňková funkce zakoupená jako Add-On, kdy se
lokálně stáhnou i standardní knihovny komponenty.

5. Vlastní stažení ze serveru provedete stisknutím tlačítka Check-Out.
-

Pokud jste zvolili pouze volbu Check-Out, dialogové okno zůstane otevřené. Pokud
Check-Out a uzavřít, dialogové okno se rovněž automaticky uzavře.

6. Provede se Check-Out.
-

Pokud máte pracovním adresáři rozpracované změny, objeví se obrazovka Přepsat
lokální verze, kde je možné pracovní adresář zálohovat (pomocí Uložit a Check-Out),
vymazat (pomocí Zrušit a Check-Out) nebo operaci zrušit. Záloha pracovního
adresáře má stejný název jako pracovní adresář doplněný o $. Lze k ní přistoupit
otevřením pracovního adresáře a poté přejít o úroveň výše. Versiondog Klient uloží pouze
jednu poslední zálohu pracovního adresáře, tedy předchozí zálohy se přepisují. Na
obrazovce Přepsat lokální verze je možné zobrazit nalezené rozdíly pomocí Zobrazit
rozdíly.

-

Pokud máte lokálně vytvořeny novější verzi (verze), bude tato verze po Check-Out
smazána, pouze je možné vytvořit zálohu pracovního adresáře (dle popisu výše).

-

Pokud uzamknete komponentu uzamčenou jiným uživatelem, objeví se chybové hlášení,
že Komponenta je již uzamčena jiným uživatelem.

-

Stisknutím Zobrazit stav komponenty se zobrazí údaje o stavu komponenty.

-

Stisknutím Zobrazit log zobrazíte log provedených operací Check-Out.

7. Zavřete dialog (pokud jste stiskli pouze Check-Out nebo pokud se objeví chybové hlášení).
-

V horní liště v přehledu komponent nebo u detailu příslušné komponenty je vidět,
zda máte aktuální verzi staženu lokálně na Vašem PC s Versiondog Klientem.

Poznámka:
Výše uvedený postup stažení verze z Versiondog serveru na Klienta je možné použít pouze na
Klientovi, který je On-line.

Rychlé obnovení verze
1. Stisknutím tlačítka Zobrazit projekty na serveru se zobrazí všechny dostupné projekty
uložené na serveru, pokud tedy máte zobrazení projektů na serveru vypnuto.
2. Ve stromu projektu v levé části vyberete konkrétní komponentu (projekt) a v pravé části
verzi, kterou chcete obnovit.
3. Prostřednictvím pravého tlačítka myši a funkce Obnovit verzi zkopírujete verzi lokálně do
pracovního adresáře nebo adresáře, který si zvolíte.
-

V části Edituji (Čas kontroly) se objeví číslo verze, která byla obnovena do pracovního
adresáře (včetně času, kdy k obnovení verze došlo).

4. Pokud verzi obnovíte do pracovního adresáře, stisknutím tlačítka Otevřít v editoru na
záložce Home, se Vám tato verze otevře v příslušném vývojovém prostřední (např. InTouch
Windows Maker, S7 Simatic Manager).
Poznámka:
Výše uvedený postup pro rychlé obnovení verze je možné použít pouze na Klientovi, který je On-line.

Obnovení zálohy a práce se zálohou
1. Stisknutím tlačítka Zobrazit projekty na serveru se zobrazí všechny dostupné projekty
uložené na serveru.
2. V levé části ve stromu projektu vyberete konkrétní komponentu (projekt) a poté se
přepněte na záložku Úlohy (Zálohy).
-

V přehledu Výsledky úloh vyberte Zálohu, kterou chcete obnovit.

3. Prostřednictvím pravého tlačítka myši a funkce Obnovit zálohu zkopírujete zálohu, kterou si
vyberete, lokálně do pracovního adresáře nebo adresáře, který si zvolíte.
-

Dostupné jsou i funkce jako: Porovnat verzi na serveru se zálohou a Porovnat
zálohu s předchozí zálohou.

-

Rovněž je možné zobrazit log o průběhu zálohy pomocí tlačítka Prohlížeč událostí.

4. Poslední vykonanou zálohu je rovněž možné obnovit, pokud kliknete pravým tlačítkem myši na
název Úlohy (Jobu). Úlohu (Job) je zde možné spustit pomocí Spustit úlohu nebo zastavit.

5. Pokud zálohu obnovíte do pracovního adresáře, stisknutím tlačítka Otevřít editor na záložce
Home se Vám tato záloha otevře v příslušném vývojovém prostřední (např. Simatic Manager).
Poznámka:
Výše uvedený postup pro rychlé obnovení zálohy je možné použít pouze na Klientovi, který je Online.

Smart Import projektů
Projekty od dodavatelů je možné do Versiondog importovat a to prostřednictvím importního průvodce,
který import usnadní a umožní importovat i komentář k projektu uživatele, který projekt (úpravu)
vytvořil. Importovat je možné pouze projekty, které byly exportovány (Check-Out) do uživatelem
definovaného adresáře. Pro import je nezbytné zachování původní struktury projektu vytvořené
prostřednictvím Check-Out do uživatelem definovaného adresáře, jelikož tím je zachována i vazba na
konkrétní komponentu.
1. Pomocí tlačítka SmartImport pro projekty od dodavatelů na záložce Home spustíte
průvodce pro Import komponenty (nové verze projektu).
2. Prostřednictvím tlačítka Přidat vyberte projekt(y), respektive jeho verzi, kterou chcete
importovat.
-

Průvodce detekuje komponentu, pro kterou je projekt vytvořen a projekt se načte včetně
komentářů, které je možné případně upravit / doplnit.

-

Byla-li lokálně vytvořena novější verze, systém Vás upozorní prostřednictvím hlášení Byla
vytvořena nová lokální verze poté, co byl proveden Check-Out pro dodavatele.
Novou verzi nelze vytvořit, dokud nebude poslední vytvořená verze shodná s verzí, která
byla předána dodavateli.

-

Byla-li na serveru vytvořena nová verze, systém Vás upozorní prostřednictvím hlášení: Na
server byla nahrána nová verze poté, co byl projekt proveden Check-Out pro
dodavatele. Novou verzi nelze vytvořit.

-

Obsahuje-li pracovní adresář změny oproti poslední uložené verzi, systém Vás upozorní
prostřednictvím: Pracovní adresář této komponenty obsahuje neuložené změny,
které budou během importu smazány

-

Zobrazení rozdílů je možné prostřednictvím tlačítka Rozdíly: data <-> originální
verze, případně data <-> předchozí verze nebo originální verze <-> předchozí
verze.

-

Shoduje-li se dodaná verze s verzí na serveru, systém Vás upozorní hlášením: Žádné
rozdíly nebyly nalezeny.

3. Novou verzi vytvoříte prostřednictvím tlačítka Vytvořit verze, když tato funkce je dostupná
pouze v případě, že máte vpravo zaškrtnuto políčko Import, případně níže Importovat vše.
-

Pokud chcete novou verzi rovnou nahrát na sever, můžete použít Vytvořit verzi a
Check-In.

-

Pokud chcete pouze projekt nakopírovat do pracovního adresáře prostřednictvím, použijte
Zkopírovat do pracovního adresáře.

-

Dle zvoleného tlačítka se provede požadovaná operace. Pozor, Import se provede ve
všech případech, i když nejsou nalezeny žádné rozdíly nebo již někdo jiný vytvořil novou
verzi.

Poznámky:
-

Projekt je možno modifikovat v adresáři ProjectData nebo v souboru ProjectData.zip. Pokud
soubor ProjectData.zip rozbalíte, není nezbytné ho znovu komprimovat, pouze musí být uložen
v adresáři ProjectData.

-

Neměňte strukturu uložených dat ani pomocných souborů.

-

Do souboru SupplierChangeReason.txt je možné napsat důvod změny, který bude takto
importován.

-

Do souboru SupplierComment.txt je možné zapsat komentář (max. 1000 znaků), který bude
naimportován jako Komentář.

-

Neměňte název ani obsah souboru SupplierDeliveryNote.vdog-sdn. Tento je nezbytný pro
zpětný import.
Soubory kromě projektu nekomprimujte.

-

Poznámka:
Výše uvedený postup pro Smart Import projektu je možné použít na Klientovi, který je On-line. Na
Off-line Klientovi lze pouze aplikovat kroky do operace Check-In.

Smazání komponenty (projektu) na Klientovi
1. V levé části ve stromu projektu vyberte komponentu (projekt), kterou chcete smazat.
-

Pokud vyberete adresář, smažou se všechny komponenty (včetně vnořených
podadresářů) v něm obsažené.

2. Na záložce Konfigurace v sekci Upravit stiskněte tlačítko Odstranit lokálně.
-

Stejnou funkci naleznete na pravé tlačítko myši Odstranit lokálně.

3. Zobrazí se upozornění Odstranit komponentu, zda chcete komponentu (projekt) opravdu
Odstranit nebo Nemazat.
-

Dále můžete zadat, zda chcete smazat pracovní adresář či nikoliv (ve výchozím nastavení
se maže).

-

Potvrzením volby se příslušná komponenta(y) lokálně smažou (budou prošedivělé) a
dialog se uzavře.

4. Stisknutím tlačítka Odstranit je komponenta je lokálně smazána – zůstane prošedivělá.
-

Další stažení je možné uskutečnit pomocí Check-Out.

Poznámka:
Výše uvedený postup pro odstranění komponenty (projektu) na Klientovi je možné použít na On-line i
Off-line Klientovi.

Odstranění verze na Versiondog serveru
Možnost odstranění konkrétní verze na serveru musí být povolena v konfiguraci serveru
administrátorem, jinak nemusí být tato funkčnost dostupná.
1. V levé části ve stromu projektu vyberte komponentu (projekt) a v detailu komponenty
následně vyberte konkrétní verzi, kterou chcete smazat.
2. Na záložce Rozšíření v sekci Server stiskněte tlačítko Odstranit verzi na serveru.
-

Stejnou funkci naleznete na pravé tlačítko myši u konkrétní verze – Odstranit verzi.

-

Odstranění verze na serveru je nevratná operace, tedy verzi již nebude možné obnovit.

3. Zobrazí se upozornění Odstranit verzi na serveru, zda chcete verzi opravdu Odstranit
nebo Nemazat. Poslední verzi uloženou na serveru není možné smazat.
-

Zadejte komentář, z jakého důvodu byla verze odstraněna.

4. Stisknutím Odstranit je verze smazána, zůstane však označená jako smazaná v historii verzí
včetně uživatele a data, kdy byla smazána. Stažení této verze již není možné.

Poznámka:
Výše uvedený postup pro odstranění verze je možné použít na klientovi, který je na On-line.

Odstranění komponenty (projektu) na Versiondog serveru
1. Stisknutím tlačítka Zobrazit projekty na serveru na záložce Zobrazení se zobrazí všechny
dostupné projekty uložené na serveru.
2. V levé části ve stromu projektu vyberte komponentu (projekt), kterou chcete smazat ze
serveru.
-

Pokud vyberete adresář, smažou se všechny komponenty (včetně vnořených
podadresářů) v něm obsažené.

3. Na záložce Konfigurace v sekci Upravit stiskněte tlačítko Odstranit komponentu na
serveru.
-

Pro odstranění komponenty (projektu) na serveru musíte mít oprávnění, jinak není tato
funkce dostupná.

-

Smazáním komponenty (projektu) na serveru se mažou všechny verze a zálohy, které
komponenta obsahuje včetně historie změn.

4. Zobrazí se upozornění Odstranit komponentu na serveru, zda chcete verzi opravdu
Odstranit nebo Nemazat.
-

Odstranění komponenty na serveru je nevratná operace. Její opětovné nahrání na server
není možné, i když ji bude mít včetně všech verzí jiný uživatel staženu lokálně.

-

Současně je možné odstranit komponentu lokálně včetně pracovního adresáře a to
zaškrtnutím příslušných položek Odstranit komponentu i lokálně a Odstranit
lokální pracovní adresář komponenty

5. Stisknutím tlačítka Odstranit dojde k odstranění komponenty včetně všech verzí, záloh a
historie z Versiondogu.
Poznámka:

Dohledání smazané komponenty je možné provést v nástroji Report klient nebo pomocí
webového klienta.

Výše uvedený postup pro odstranění komponenty (projektu) na Versiondog serveru je možné použít
pouze na Klientovi, který je On-line.

Přejmenování komponenty / adresáře
1. Dle postupu uvedeného v sekci Nahrání verze z Versiondog serveru na Klienta, operace
Check-Out, nahrajete lokálně (komponenty), které chcete přejmenovat.
-

Pro potřeby přejmenování a kvůli minimalizaci přenášených dat zaškrtnete volbu Pouze
nejnovější verze a proveďte Uzamčení.

2. Přejmenujte požadované komponenty (projekty) / adresáře.
-

Prostřednictvím pravého tlačítka myši Přejmenovat nebo prostřednictvím tlačítka
Přejmenovat na záložce Konfigurace proveďte přejmenování.

-

Po přejmenování se projekt objeví dvakrát, tj. s původním názvem prošedivěle a s novým
názvem tmavě.

3. Přejmenované komponenty / adresáře nahrajete na server prostřednictvím postupu, operace
Check-In, uvedeného v sekci Nahrání verze na Versiondog server. Tuto operaci je nutné
uskutečnit, aby se přejmenování dokončilo.
-

U přejmenovaných komponent nahrávaných na Versiondog server je znak šipky v části
Adresář změněn, který reprezentuje změnu názvu.

-

Po nahrání na server (Check-In) se původní název komponenty / adresáře nahradí novým
názvem.

-

Po nahrání změn na Versiondog server je uživatel informován v sekci Check-In
označením Úspěšně přesunuto.

Poznámka:
Výše uvedený postup pro přejmenování komponenty / projektu je možné použít pouze na Klientovi,
který je On-line.

Změna typu komponenty / konfigurace komparátoru
1. V levé části ve stromu projektu vyberte komponentu, u které chcete provést změnu
nastavení typu komponenty.
2. Na záložce Upravit vyberte tlačítko Upravit konfiguraci komponenty.
3. Zobrazí se menu Konfigurace komponenty, kde je možné v sekci Typ komponenty
vybrat jiný typ komponenty. Změnu uložíte pomocí tlačítka Použít.
-

Informace ohledně nastavení typu komponenty jsou dostupné pomocí tlačítka Detaily
typů komponenty. Rovněž je zde možné nastavit / upravit Master data.

-

Jelikož změna typu komponenty znamená změnu projektu, je pro nově nastavenou
komponentu nezbytné vytvořit novou verzi a tuto nahrát na Versiondog server (Vytvořit
novou verzi a Check-In).

4. Kromě změny nastavení komponenty je zde možné upravit i Konfiguraci komparátoru, tj.
jak budou data porovnávána, když dostupné parametry se odvíjí od typu Smart Compare.
-

Změna nastavení komparátoru rovněž vyžaduje vytvoření nové verze.

-

Více informací ohledně nastavení naleznete v sekci Úlohy níže v tomto dokumentu.

Poznámka:
Výše uvedený postup by se měl provádět pouze na Klientovi, který je On-line.

Nastavení jazyka
1. Na záložce Rozšíření v sekci Nastavení vyberte požadovaný jazyk.
2. Versiondog Klient Vás upozornění, že změna je možná po restartu uživatelského rozhraní.
-

Pokud restart aplikace potvrdíte, automaticky se Vám přihlásí a zobrazí rozhraní v jazyce,
který jste zvolili.

-

Pokud restart neprovede, rozhraní se přepne do nově nastaveného jazyka až po dalším
restartu.

Poznámka:
Nastavení jazyka je možné pro On-line i Off-line Klienta.

Porovnání projektů neuložených ve Versiondog
1. Na záložce Home zvolíte tlačítko Volné porovnání.
2. Otevře se obrazovka pro zadání projektů k porovnání.
-

Pokud jste v levé části ve stromu projektu měli vybrán konkrétní program / datový
soubor (komponentu), je v levém výběrovém seznamu První partner pro porovnání
vybrán tento program / datový soubor.

-

Pokud nebyl v levé části stromu projektu vybrán žádný konkrétní program / datový
soubor, musíte k němu vybrat cestu levém výběrovém seznamu První partner pro
porovnání.

-

Nastavte cestu ke druhému programu / datovému souboru v pravém výběrovém seznamu
Druhý partner pro porovnání, který chcete použít pro porovnání.

-

Názvy projektů se v tomto případě nemusí shodovat.

3. V sekci Komparátor nastavte příslušný komparátor, kterým chcete data porovnat.
-

Pokud jste v levé části ve stromu projektu měli vybrán konkrétní komponentu,
komparátor se nastaví podle této komponenty.

4. Stiskněte tlačítka Spustit porovnání.
5. Versiondog provede porovnání programů / dat a zobrazí Vám dle zvoleného typu komparátoru
nalezené rozdíly.
-

Na záložce Soubor si můžete nechat tyto rozdíly Exportovat do PDF nebo Tisknout.

6. Uzavřete dialogové okno.
Poznámka:
Porovnání projektů neuložených ve Versiondog je možné na On-line i Off-line Klientovi.

Quicksave neboli pracovní verze
Quicksave umožňuje verzovat a ukládat data v pracovním adresáři na Versiondog server v podobě
rozpracovaných verzí, což umožňuje jejich sdílení mezi uživateli a zároveň centrální archivaci před
vytvořením nové verze. Data v podobě Quicksave jsou uložena jako rozpracované verze, je tedy
zajištěno, že nebudou neoprávněně použity jako nové verze.
Možnost vytváření Quickasave musí být povolena administrátorem v konfiguraci serveru, jinak nemusí
být tato funkčnost dostupná. Zároveň je možné definovat, kolik Quicksavů lze vytvořit. Další nastavení
ohledně Quicksave je možné uskutečnit i v konfiguraci Klienta, která je popsaná níže.

Vytvoření Quicksave
1. Quicksave se vytváří na záložce Rozšíření prostřednictvím menu Quicksave. Stejné menu
je dostupné na pravé tlačítko myši.
2. Tlačítkem Vytvořit se vytvoří Quicksave bez komentáře. Tlačítkem Vytvořit s
komentářem se zobrazí menu pro vložení komentáře, který můžete k danému Quicksave
přidat.

Práce s Quicksave
1. Přehled vytvořených Quicksavů je dostupný pomocný tlačítka Spravovat, kde se zobrazí
obrazovka Spravovat Quicksave pro správu Quicksave.
-

Pomocí tlačítka Kopírovat můžete jakýkoliv Quicksave obnovit – zkopírovat do
pracovního adresáře.

-

Quicksave lze porovnávat s pracovním adresářem pomocí tlačítka Porovnat s pracovním
adresářem, respektive menu pod tímto tlačítkem.

-

Quicksave je možné rovněž porovnat s jakoukoliv verzí pomocí tlačítka Porovnat s verzí
a následně výběrem konkrétní verze.

-

Máte-li administrátorské oprávnění, je možné zobrazit Quicksave od všech ostatních
uživatelů pomocí tlačítka Zobrazit všechny uživatele.

-

Porovnávat je možné i Quicksave mezi sebou, pokud si ho obnovíte do pracovního
adresáře.

-

Odstranění Quicksave je možné pomocí tlačítka Odstranit. Odstranit je možné jakýkoliv
Quicksave nezávisle na pořadí.

2. Práci s Quicksave ukončíte pomocí tlačítka Zavřít.
Poznámka:
Práce s Quicksave je možná pouze na On-line Klientovi.

Štítky (Tags)
Pomocí štítkování je možné vytvořit vzájemnou vazbu mezi různými komponentami a jejich verzemi,
díky čemuž je možné jednoduše vykopírovat všechny označené verze v rámci jednoho štítku do
adresáře.

Vytvoření štítku
1. Štítek je možné vytvořit prostřednictvím menu na hlavním panelu na záložce Upravit sekce
Štítky pomocí tlačítka Spravovat nebo na pravé tlačítko myši u konkrétní verze projektu.

2. Spustí se obrazovka Spravovat štítky pro definici a správu štítků.

3. Pomocí tlačítka Vytvořit štítek vytvoříte štítek.
-

Zadejte Název štítku a případně Komentář.

-

Pomocí tlačítka Přidat je možné štítek přímo přiřadit ke konkrétní komponentě, respektive
k její poslední verzi.

4. Uložte štítek pomocí Uložit.

Přiřazení / Odebrání štítku
1. Vyberte komponentu a konkrétní verzi, ke které chcete štítek přiřadit / odebrat.
-

Pokud nevyberete konkrétní verzi, bude štítek přiřazen k aktuální verzi.

2. V menu Štítky na záložce Upravit nebo na pravé tlačítko myši vyberte možnost Přidat.
-

V seznamu se Vám zároveň objeví již vytvořené štítky, které je možné přímo přiřadit
pomocí Přidat „konkrétní štítek“. Pokud je již štítek k dané komponentě přiřazen k jiné
verzi, Versiondog Vás na toto upozorní a nabídne Vám možnost přesunutí štítku k jiné
verzi.

-

Štítek je rovněž možné přiřadit pomocí Přidat další… , kdy se zobrazí menu Vyberte
štítek pro přiřazení se seznamem všech dostupných štítků. Konkrétní štítek je zde
možné vybrat a Přidat nebo Vytvořit nový. V případě vytvoření nového štítku
postupujte dle návodu výše.

3. Chcete-li štítek odebrat, musíte vybrat verzi se štítkem a poté stisknout Odebrat.
–

Spustí se menu Štítek k odebrání, kde vyberete konkrétní štítek, který chcete odebrat.

–

Vyberte konkrétní štítek a tento odeberte pomocí tlačítka Odebrat, případně můžete
operaci ukončit pomocí tlačítka Zrušit.

–

Není-li již štítek nikde použit, Versiondog Vás upozorní a nabídne možnost štítek smazat.
Pokud štítek smazat nechcete, použijte Nemazat, v opačném případě bude štítek
z Versiondogu zcela odstraněn.

4. Štítek byl přiřazen / odebrán.

Práce se štítky
1. V menu Štítky na záložce Upravit vyberte tlačítko Spravovat. Pokud máte v levé části ve
stromu projekty vybranou konkrétní komponentu, bude se týkat správa štítků jenom této
komponenty.
2. Spustí se obrazovka Spravovat štítky pro definici a správu štítků.
-

V levé části je přehlede všech dostupných štítků. Nový štítek je možné vytvořit pomocí
tlačítky Vytvořit štítek. Pomocí tlačítka Smazat štítky, smažete vybraný štítek. Pokud
štítek smažete, smaže se i vazba na všechny komponenty, ke kterým byl tento štítek
přiřazen.

-

Pokud chcete štítek vytvořit, postupujte dle návodu výše.

3. Pokud vyberete v levé části konkrétní štítek, v pravé části můžete provádět jeho konfiguraci.
-

Změnit verzi, ke které je štítek přiřazen, pomocí tlačítka Změnit verzi. Zobrazí se menu
Vybrat verzi. Jedna komponenta, respektive verze může mít více štítků, jeden štítek ale
nelze přiřadit u jedné komponenty k více verzím.

-

Odebrat štítek pomocí tlačítka Odebrat.

-

Zkopírovat všechny verze přiřazené ke štítku je možné pomocí tlačítka Zkopírovat
všechny verze do adresáře.

4. Pomocí tlačítka Uložit, uložíte změny. Tlačítkem Zavřít uzavřete tuto obrazovku.

Poznámka:
Práce se štítky je možná pouze na On-line Klientovi.

Možnosti nastavení uživatelského rozhraní Versiondog Klient
Na záložce Rozšíření zvolte možnost Nastavení Vd klienta. Zobrazí se menu pro nastavení na
úrovni uživatele.

Obecné

Adresář pro dočasné soubory
-

Zde můžete zvolit adresář pro ukládání dočasných souborů, pokud chcete použít jiný než
výchozí. Můžete zvolit dočasný adresář ve Windows, nebo si nastavit cestu k vlastnímu
adresáři.

Různé
Jazyk
-

Výběr jazyka pro uživatelské rozhraní. Tímto jazykem se pak řídí všechny uživatelská
rozhraní kromě Backup klienta a webového přístupu.

Používat historii logování pro klienty
-

Vytváří se historie přihlášených uživatelů na dané stanici.

Vyžaduje zadat komentář „Změny“ při vytváření základní verze
-

Při vytvoření základní verze je nutné zadat komentář. Toto nastavení může být převzato
z globálního nastavení Versiondog serveru.

Interval aktualizace procesů na pozadí User klienta (v min.):
-

Umožňuje nastavení automatické aktualizace po uplynutí nastaveného intervalu.

Aktualizovat všechny / pouze vybrané komponenty

-

Při aktualizaci s Versiondog serverem jsou aktualizovány všechny komponenty.

-

Při aktualizaci s Versiondog serverem jsou aktualizovány pouze zvolené komponenty.

Možnosti správce souborů
-

Zde můžete zvolit vlastní prohlížeč pro procházení souborů (nastavíte cestu ke
spustitelnému souboru) na místo průzkumníka ve Windows.

Upozornění
Některá upozornění lze nastavit v globálním nastavení serveru a poté je jejich konfigurace
převzata.
Upozornění o lokálních datech při uzavírání
-

Pokud necháte v pracovním adresáři rozpracované změny při vypnutí Klienta, Versiondog
Vás na to upozorní.

Upozornění o přístupovém oprávnění při otevírání
-

Pokud otevíráte projekt v editoru a nemáte-li oprávnění pro vytvoření nové verze,
Versiondog Vás na to upozorní (projekt se v editoru spustí)

Upozornění o lokálních změnách při Check-Out
-

Pokud provedete Check-Out a lokálně máte novější verzi nebo rozpracovanou verzi
v pracovním adresář, Versiondog Vás na to upozorní.

Upozornění před spouštěním skriptu pro více než jednu komponentu
-

Versiondog Vás upozorní, pokud má být spuštěn skript pro více komponent.

Check-In / Check-Out

Po Check-In smazat komponentu na klientovi
-

Po operaci Check-In jsou komponenty, které byly nahrány na Versiondog server, na
Klientovi smazány.

Maximální počet archivů po Check-In
-

Po operaci Check-In jsou verze komponent, které byly nahrány na server, na Klientovi
smazány. Na Klientovi zůstanou nahrány verze dle zadaného počtu v pořadí od nejnovější.

Check-Out s dočasným návratem
-

Pokud provádíte Check-Out u komponenty, kterou již máte lokálně nahranou, jsou změny
provedené v pracovním adresáři zálohovány. Při Check-Out tedy nedojde k jejich přehrání.

Check-Out bez uzamčení / s označením „Ve Vývoji“ / s uzamčením
-

Po operaci Check-Out je dle nastavení komponenta Uzamčena, označena „Ve Vývoji“ nebo
není uplatněn žádný zámek.

Quicksave

Vytvoření Quicksave pokud je stejný jako předchozí
-

Zde lze nadefinovat, jak bude Versiondog postupovat, pokud je Quicksave stejný jako
předchozí, tj. vytvoří ho vždy / nevytvoří / se dotáže uživatele.

Pokud je počet Quicksave u komponenty překročen
-

Pokud dojde k dosažení počtu vytvořených Quicksave (definuje se v globálním nastavení
serveru) Versiondog buď smaže nejstarší Quicksave nebo se dotáže uživatele, jak
postupovat.

Poznámka:
Nastavení jazyka je možné pro On-line i Off-line Klienta.

3. Uživatelské prostředí Easy klient
Jedná se o zjednodušené uživatelské rozhraní, které umožňuje základní funkce, tj. Check-Out,
Vytvoření nové verze a Check-In, případně uzamykání projektů.
Uživatelské prostředí Easy klient je koncipováno tak, že uživatel může vykonat jen tu operaci, která
danému kroku přísluší. Tedy po Check-Out nebude provedeno Check-In, dokud nebude vytvořena
(vložena) nová verze, což by mělo práci s tímto klientem ještě více usnadnit.
Prostřednictvím Easy klienta jsou dostupné následující operace


Vytváření nových projektů na serveru



Vytváření nových verzí a jejich nahrání na server



Stahování - Check-Out poslední verze ze serveru



Lokální odstraňování komponent



Zamykání/Odemykání komponent

Postup jednotlivých operací při práci s Easy klientem
1. Vyberte komponentu ze stromu projektu na levé straně, pokud není lokálně stažená (šedivá),
tak ji stáhněte z Versiondog serveru tlačítkem Check-Out.
- Check-Out v Easy klientovy stáhne vždy jen poslední verzi komponenty ze serveru.

2. Pokud máte projekt stažený lokálně, můžete ho Otevřít Editor, nebo novou verzi projektu
vložit souborově pomocí tlačítka Otevřít Prohlížeč.
3. Novou verzi vytvoříte tlačítkem Vytvořit verzi
-

Pokud nejsou nalezeny změny (verze v pracovním adresáři je shodná s předchozí verzí),
Versiondog Vás upozorní a nabídne Vytvořit novou verzi bez rozdílu.

4. Nastavit pracovní stav (Uzamčení/Ve Vývoji) je možné prostřednictvím tlačítka Editovat
v pravém horním rohu.
5. Novou verzi nahrajete na Versiondog server prostřednictvím tlačítka Check-In.
- Smazání vybrané komponenty je možné stisknutím tlačítka koše v levém dolním rohu.

Easy Klient – kontextové menu a klávesové zkratky
Rozhraní Easy Klient umožňuje používání klávesových zkratek a kontextové menu ve stromu projektu.
Prostřednictvím kontextového menu ve stromu projektu je možné:
-

Vytvořit nový adresář

-

Vytvořit komponentu

-

Upravit komponentu

-

Aktualizovat

-

Odstranit komponentu lokálně

4. Versiondog Web server
Versiondog Web server umožňuje poskytovat některé údaje z Versiondogu prostřednictvím
internetového prohlížeče. Jedná se jednak o údaje, které byly v minulosti poskytovány zejména
prostřednictvím Reportního klienta, tedy údaje o provedených Check-In / Check-Out operacích, zálohách
a systémových událostech, tj. záložka Komponent log, Úlohy (Zálohy) – Seznam a Log výsledků
úloha a Prohlížeč událostí. Reporty je možné rovněž stáhnout jako CSV soubory.

Zároveň jsou však dostupné i další informace, tj. základní informace z porovnání Smart Compare.
Nejedná se zatím o detailní a grafické zobrazení změn jako je dostupné prostřednictvím Smart Compare,
ale o zobrazení částí projektu, kde byla změna provedena.

Další vývoj je směřován právě na detailní zobrazení Smart Compare přímo v internetovém prohlížeči.
Zároveň by mělo být v budoucnu možné data z Versiondog serveru prostřednictvím Web serveru
stáhnout a rovněž i vytvářet nové verze.
Webové rozhraní poskytuje i grafické přehledy, jako je graf vykonaných úloh s podílem úloh:
-

Shodných, Neporovnaných,

-

Odlišných, Odlišných (více než 7 dní)

-

S chybou,

-

Neexistujících, Deaktivovaných.

Zobrazit je možné jednak aktuální stav (od posledního spuštění), kde je možné vyloučit typy
komponent, které nemají být v grafu zobrazeny.

Dále je možné zobrazit Historii za zvolené časové období, která zobrazuje celkový přehled vykonaných
úloh.

Factory Floor Status
Factory Floor status je rozšiřující modul, který je součástí Versiondog Web serveru. Tento modul
umožňuje vyčítání a zobrazení údajů přímo z HW koncového zařízení.

V případě Simatic S7 se jedná o MLFB včetně firmware, monitoring Force hodnot, využití RAM, čas
cyklu, chybová hlášení a stav baterie (v závislosti na HW).
Dále toto rozhraní umožňuje monitorování Force hodnot v případě zařízení (vývojových prostředí)
RSLogix, Schneider Unity, GE Proficy a firmware pro zařízení SEW.

Versiondog Mobilní Aplikace
K dispozici je rovněž mobilní aplikace, která umožňuje připojení k webovému rozhraní Versiondog. Tato
aplikace je dostupná pro operační systém Android a iOs. Pro potřeby této aplikace byl vytvořen nový
grafický náhled na vykonané operace.

5. Uživatelské prostředí Versiondog Backup klient
Versiondog Backup klient je uživatelské rozhraní, které slouží výhradně pro vytváření záloh výrobních
zařízení, která není možné připojit k Versiondog serveru. Zásadní výhodou při využití Backup klienta,
oproti manuálnímu vytvoření zálohy je skutečnost, že uživatel se pouze připojí k danému zařízení, není
však nutné, aby znal jednotlivé parametry a postup (např. spuštění dalšího uživatelského prostředí)
pro vytvoření zálohy.
Zajišťuje tyto funkčnosti:


Nahrání konfigurace pro vytváření záloh ze serveru



Manuální vykonávání záloh



Nahrávání vytvořených záloh na server

Přihlášení
Při prvním přihlášení je nutné nejprve definovat server, ke kterému se budete připojovat. Více

informací ohledně konfigurace naleznete v sekci První přihlášení na začátku této příručky.

Nahrání konfigurace zálohy na Backup klienta
1. Spustíte Backup klienta s přihlášením k Versiondog serveru.
2. Na záložce Rozšíření stisknete tlačítko Aktualizovat ze serveru.
3. Aktualizuje se seznam nakonfigurovaných úloh pro manuální vykonání dle oprávnění
přihlášeného uživatele. Stav jednotlivých úloh naleznete na záložce Home ve sloupci Stav.
-

Úloha, jejíž konfigurace nebyla na Backup klienta ještě přenesena, je označena
Neexistuje na Backup klientovi.

-

Úloha označena Záloha zkopírována na Hlavní server již byla vykonána a záloha byla
přenesena na Versiondog server. Pokud se konfigurace úlohy změnila, je nutné novou

konfiguraci přenést na Backup klienta. Pokud se konfigurace úlohy nezměnila, je možné
úlohu vykonat znovu.
-

Úloha, která byla vykonána a záloha ještě nebyla nahrána na Versiondog server, je
označena Žádná zálohy nebyla vytvořena.

-

Úloha označena Záloha vytvořena, již byla vykonána. V případě označení Záloha
zkopírována na hlavní server byla již vykonána a zároveň nahrána na server.

-

Úloha označena Neexistuje na Hlavním serveru byla na Versiondog serveru smazána.

4. Na záložce Home v seznamu komponent zvolíte komponentu a v pravé části k ní
nakonfigurovanou úlohu, kterou chcete přenést na Backup klienta.
5. Stisknete tlačítko Synchronizovat.
-

Nastavení včetně konfiguračních parametrů se přenese na stanici s Backup klientem.

6. Systém Vás upozorní, že Synchronizace byla úspěšně provedena.
-

Pokud úloha na Backup klientovi nebyla předtím nahrána, změní se její stav z Neexistuje
na Backup klientovi na Žádná záloha nebyla vytvořena.

-

Pokud úloha na Backup klientovi předtím existovala a byla již nahrána na Versiondog
server, její stav zůstane Záloha zkopírována na Hlavní server.

Vykonání zálohy
1. Spustíte Backup klienta s lokálním přihlášením. PC s Backup klientem je připojeno ke
konkrétnímu zařízení nebo do sítě, kde je zálohové zařízení dostupné.
2. Na záložce Home v seznamu komponent zvolíte komponentu a v pravé části k ní
vytvořenou úlohu pro zařízení, které chcete zálohovat, tedy zařízení ke kterému jste připojeni.
-

Vykonání úlohy (provedení zálohy) je možné pouze pro úlohy označené ve sloupci Stav
jako Žádná záloha nebyla vytvořena nebo Záloha zkopírována na Hlavní server.

-

Pokud je úloha označena ve sloupci Stav jako Žádná záloha nebyla vytvořena -->
synchronizace nezbytná, není možné tuto úlohu spustit, ale je nutné provést
synchronizaci s Versiondog serverem. Toto označení se objevuje zejména u úloh, které
byly vykonány déle než před 30 dny, respektive po dobu 30 dnů nebyly synchronizovány.

3. Na záložce Home stisknete tlačítko Vykonat vybrané úlohy jednou.
-

Průběh vykonání úlohy (provedení zálohy) je možné sledovat ve sloupci Průběh, musí
však být aktivována volba Zobrazit informace o stavu na záložce Home.

-

Pokud pro vybranou úlohu nebyla ještě vytvořená žádná záloha na Backup klientovi změní
se stav z Žádná záloha nebyla vytvořena na Záloha vytvořena.

-

Pokud pro danou úlohu byla na Backup klientovi již vytvořena záloha, která nebyla
nahrána na Versiondog server, její stav zůstane Záloha vytvořena.

-

Pokud pro danou úlohu byla již vytvořena záloha, která byla nahrána na Versiondog
server, změní se stav ze Záloha zkopírována na Hlavní server na Záloha vytvořena.

4. Vykonání zálohy je možné v případě potřeby zastavit tlačítkem Zastavit zvolené úlohy na
záložce Home.

Nahrání zálohy na Versiondog server
1. Spustíte Backup klienta s přihlášením k Versiondog serveru.
2. Na záložce Home v seznamu komponent zvolíte komponentu a v pravé části k ní
vykonanou úlohu, kterou chcete přenést na Versiondog server.
3. Na záložce Home stisknete tlačítko Synchronizovat.
-

Pokud je pro tuto úlohu vytvořena záloha, tj. ve stavu Záloha vytvořena, tato záloha se
přenese na Versiondog server.

-

Stav úlohy se změní ze Záloha vytvořena na Záloha zkopírována na Hlavní server.

4. V případě potřeby můžete úlohu lokálně odstranit a to na záložce Rozšíření tlačítkem
Odstranit zvolenou úlohu lokálně.

Poznámka:
Všechna zmiňovaná tlačítka popisovaná v těchto sekcích jsou umístěna v Horním menu. Většina
zmiňovaných operací je však dostupná i na pravém tlačítku myši.

6. Uživatelské prostředí Versiondog Admin klient
Versiondog Admin klient je uživatelské prostředí s moduly pro administraci Versiondog serveru, které
zajišťují:


Konfiguraci automatických záloh



Definici šablon pro jednotlivá zařízení v podobě typů komponent



Definici uživatelů a přístupových oprávnění



Nastavení skriptů pro rozšíření funkčnosti systému



Konfiguraci Versiondog serveru



Přehled o stavu systému



Prohlížení událostí na serveru



Konfiguraci INI souborů



Poskytování licenčních údajů a aktualizaci licence



Vypnutí / Zapnutí režimu údržby



Přesouvání a kopírování dat včetně vytvořené struktury projektů a komentářů na úložiště
mimo Versiondog server



Synchronizaci Versiondog serverů

Modul Globální nastavení
Slouží ke konfiguraci serveru.

Server

Obecná nastavení
Nastavení jazyka pro záznamy událostí
-

Zde se nenastavuje jazyk uživatelského prostředí, ale jazyk informačních hlášek
zapisovaných do logů. Doporučeno ponechat ve výchozí podobě, tj. angličtina.

Umístění složky s instalací klientských aplikací
-

Cesta ke složce s umístěním instalace na serveru, ze které je prováděn SmartUpdate.

Umístění lokálního serverového archivu
-

Cesta k lokálnímu serverovému archivu – používá se vždy.

Umístění vzdáleného serverového archivu
-

Cesta k serverovému archivu na diskovém poli, které není k serveru připojeno jako lokální
disk. V tomto případě se používá i lokální serverový archiv, kde jsou data nejprve uložena
a poté přenášena na diskové pole.

Oddělovač CSV seznamu s výsledky úloh zasílaných emailem

-

Zde se definuje oddělovač CSV soborů. Pokud je systémový oddělovač nastaven na
dvojtečku (:), je doporučeno změnit oddělovač na středník (;), aby nedocházelo
k případným komplikacím s rozdělením textu do sloupců v Excelu.

Volné místo na disku
Upozornění na nedostatek volného místa na disku
-

Pokud je volné místo na lokálním disku se serverovým archivem nižší než uvedená mezi,
systém začne generovat informační hlášení do logu serveru.

Chybové hlášení pokud je volného místa na disku méně než
-

Pokud volné místo na lokálním disku se serverovým archivem spadne pod uvedenou mezi,
Versiondog začne generovat chybová hlášení a zároveň se přepne do režimu údržby.

Dočasný adresář
-

Zde můžete zvolit adresář pro ukládání dočasných souborů, pokud chcete použít jiný než
výchozí. Můžete zvolit dočasný adresář ve Windows, nebo si nastavit cestu k vlastnímu
adresáři.

Klienti

Nové ve Versiondog
-

Zobrazí část nápovědy „Co je nového“ po aktualizaci na novou verzi

Smazat lokální data při uzavření User Klienta / Easy klienta
-

Po uzavření User Klienta / Easy klienta jsou z lokálního disku stanice automaticky smazána
data, je tedy vždy nezbytné data znovu stáhnout ze serveru (Check-Out). Toto nastavení
se zpravidla nepoužívá.

Upozornění
Při spuštění editoru bez oprávnění pro změnu
-

Pokud spouštíte projekt v editoru a nemáte příslušné oprávnění v rámci Versiondog
k uložení nové verze, Versiondog Vás může na tuto skutečnost upozornit.

Při Check-Out komponenty obsahující lokální změny
-

Pokud provádíte Check-Out a máte lokálně provedené změny (v pracovním adresář / nové
verze), Versiondog Vás může na tuto skutečnost upozornit.

Automatický timeout pro moduly v AdminClient

-

Zde je možné nastavit timeout (dobu nečinnosti) v jednotlivých konfiguračních modulech,
po které bude uživatel automaticky odhlášen. Pozor, všechny neuložené změny budou
ztraceny.

Komponenty

Povolit odstranit verzi na serveru
-

Umožní odstranění konkrétní verze na server, pokud k tomu má uživatel oprávnění.

Komentář
Minimální délka komentáře pro důvod změny a odstranění verze
-

Délka komentáře, která bude vynucována. Bez zadání komentáře příslušné délky nebude
možné vytvořit nebo odstranit verzi. Zaškrtnutím Použít rovněž pro základní verzi je
vynuceno vložení komentáře i u základní verze.

Minimální délka komentáře uzamčené komponenty
-

Délka komentáře, která bude vynucována. Bez zadání komentáře nebude možné použít
uzamčení komponenty.

Podpora komplexní projektové struktury (projekt v projektu)
-

Pokud není tato volba povolena, není možné ve stromové struktuře v Klientovi vytvořit na
adresář na stejné úrovni, kde je již použita komponenta.

Povolit Quicksave
-

Umožní vytvářet Quicksave (pracovní verze). Zároveň se zde definuje jejich počet u jedné
komponenty.

Zabezpečení

Povolit zobrazení hesla

-

Umožní zobrazení hesla v čitelné podobě po jeho zadání.

Email

SMTP nastavení serveru
Název serveru nebo IP adresa
-

Název nebo IP adresa počítače s emailovým serverem.

SMTP Port
-

SMPT Port pro připojení k emailovému serveru, výchozí je 25

Zabezpečení připojení
-

Způsob připojení k emailovému serveru – možnosti dle výběrového seznamu.

Metoda ověření
-

Způsob ověření u emailového serveru – možnosti dle výběrového seznamu.

Emailový účet + Heslo
-

Účet, pod kterým se bude Versiondog připojovat k emailovému serveru.

Nastavení Emailu
Emailová adresa odesílatele + Název odesílatele
-

Emailová adresa a název odesílatele, který se bude objevovat u emailů od Versiondogu.

Nastavení emailu pro automatické zálohování
Režim emailu
-

Konfigurace způsobu zasílání emailu dle výběrového seznamu a to buď jeden hromadný
email vždy za předchozích 24 hod (v tomto případě se aktivuje položka Emaily odesílat
denně v), nebo email zasílaný po každé dokončené úloze. Odesílání emailu po každé
úloze (Dle nastavení úlohy) je nutné použít, pokud chcete email odesílat v závislosti na
výsledky úlohy (např. pouze pokud jsou nalezeny rozdíly).

Počet opakování, pokud odeslání neproběhne
-

Nastavení počtu dní opakovaní odeslání emailu, pokud skončí chybou.

Nastavení Emailu v případě chyby
Odeslat emailového hlášení v případě chyby / upozornění
-

Pokud tuto volbu zaškrtnete, Versiondog bude zvoleným uživatelům (výběr se provede
kliknutím do Oznámit uživatelům) zasílat v případě chybových hlášení / upozornění
zapisovaných do logu tato hlášení emailem.

Počet opakování, pokud odeslání neproběhne
-

Nastavení počtu dní opakovaní odeslání emailu, pokud skončí chybou.

Skriptování
Pomocí skriptů je možné rozšířit funkčnost systému Versiondog prostřednictvím vlastních skriptů, když
v této sekci se pouze funkčnost skriptů aktivuje.

Aktivace
Aktivovat skripty pro klienta
-

Zaškrtnutím této volby umožníte vykonávání skriptů na klientských stanicích. Zároveň se
zadává Maximální čas pro vykonání skriptu - klient, po jehož dosažení je skript
automaticky ukončen.

Aktivovat skripty pro klienta
-

Zaškrtnutím této volby umožníte vykonávání skriptů na serveru. Zároveň se zadává
Maximální čas pro vykonání skriptu - server, po jehož dosažení je skript automaticky
ukončen.

Synchronizace
-

Zaškrtnutím této položky je automaticky prováděn update skriptů na klientské stanice a to
po spuštění klienta.

Úlohy

Načíst a porovnat
Maximální čas pro vykonání úlohy (zálohy)
-

Definuje maximální čas (timeout) pro vykonání úlohy, poté je ukončena chybou.

Maximální počet zobrazovaných výsledků úlohy (záloh)
-

Definuje počet výsledků úloh (jobů), o kterých chcete ponechat informace o vykonání v
historii pro každé zálohované zařízení.

Povolit Automatické vytváření verzí po skončení Úlohy
-

Umožňuje po úspěšném dokončení úlohy vytvořit novou verzi z poslední zálohy a to dle
podmínek specifikovaných v konfiguraci jobu. Nelze použít pro úlohy přes Backup klienta.

Proxy

Nastavení Proxy serveru

-

Umožňuje nadefinovat Proxy server pro přístup do internetu. Tento server se používá
pouze za účelem ověření dostupnosti aktuální verze Versiondog u výrobce. Pomocí Použít
proxy se definuje Proxy server a v sekci Ověření je možné zadat přístupové údaje pro
ověření.

Web server
Versiondog má integrovaný web server, který je možné jednoduše spustit (aktivovat).

Povolit Web server
-

Toto nastavení aktivuje funkčnost Web serveru.

Http Port a Https Port
-

Port pro nezabezpečené připojení http a zabezpečené https, výchozí je 80 a 443.

Versiondog server
-

Pomocí tlačítka Přidat se definuje umístění (a port), kde bude Web server spuštěn.

Výsledky porovnání
Vzhledem k požadavkům na zvýšení rychlosti provádění porovnávání (komparace) Versiondog
umožňuje vyčlenit část mezipaměti, do které budou výsledky komparací uloženy.

Aktivace
-

Funkčnost Aktivovat ukládání výsledků porovnávání do mezipaměti je nutné
zapnout.

-

Dále je možné definovat, zda chcete Rovněž ukládat výsledky porovnávání pro
vykonané zálohy do mezipaměti.

Umístění
-

Definuje se zde diskový prostor a to buď V serverovém archivu nebo na jiném místě.

Velikost mezipaměti
-

Definuje se zde vyhrazená rozsah operační paměti (RAM).

Vymazat mezipaměť
-

Mezipaměť je možné vymazat, a to buď pro jednotlivé vybrané Smart Compare nebo pro
všechny.

Auvesy Image Service
Auvesy Image Service představuje integrované řešení (od verze Versiondog 7.0) pro vytváření Image.
Na pozadí je využívána technologie Drive SnapShot. Detailní popis nastavení naleznete v dokumentu
Auvesy Image Service na: https://versiondog.cz/wp-content/uploads/2020/01/AUVESY-Image-Servicevd-7.0.pdf

Globální nastavení serveru po instalaci
Pokud je Versiondog server instalován přímo uživatelem (např. v rámci testování), je vhodné po
instalaci uskutečnit některá základní nastavení dle níže uvedeného popisu a jednotlivých záložek. Níže
jsou uvedeny pouze položky, které je doporučeno nastavit.
V této sekci není uveden popis funkčnosti, jen doporučená nastavení po instalaci.
Server
Nastavení jazyka ponechte prosím na angličtinu kvůli zpětnému překladu chybových hlášení v logu.
Toto nastavení se netýká jazyka uživatelského prostředí.
Oddělovač CSV souboru nastavte na středník (;) nebo ověřte, že není systémový oddělovač
dvojtečka (:), se kterou může mít komplikace Excel při načítání CSV soboru.
Chybové hlášení pro nedostatek místa na disku případně upravte dle velikosti disku.
Klienti
Automatický timeout pro moduly v Admin klientovi doporučujeme aktivovat a nastavit na 20
min.
Komponenty
Doporučujeme nastavit Minimální délku komentáře alespoň jeden znak, aby Vás Versiondog na vložení
komentáře upozornil (bez uplatnění pro základní verzi).
Aktivujte Podporu komplexní projektové struktury a Vytváření Quicksave.
Email
Nastavte adresu emailového serveru a další vyžadované parametry. Ověření komunikace je možné
prostřednictvím Odeslat testovací email, kde stačí zadat adresu příjemce.
Do Emailové adresy odesílatele zadejte adresu odesílatel – může se jednat o neexistující účet
(např. Versiondog@nazev_spolecnosti.cz).
V Nastavení emailu pro automatické zálohování doporučujeme nastavit odesílání emailu denně a
definovat čas. Pozor, pokud chcete používat volitelné možnosti odesílání emailu (např. dle výsledku
úlohy), musí být nastavení Dle nastavení úlohy, kdy se pak email odesílá po každé vykonané úloze.
Máte-li nastaven emailový server, je doporučeno Odesílat emailové hlášení v případě chyby /
upozornění zvoleným uživatelům.
Úlohy
Nastavte Maximální čas pro vykonání úlohy na 15 min, případně později upravte, pokud nebude
dostačující.
Web server
Chcete-li používat Web server, aktivujte Povolit Web server, případně nastavte porty.
Tímto by měla být základní konfigurace po instalaci provedena.
Uživatelé
Dále je nezbytné definovat uživatelská oprávnění v modulu Správa uživatelů – konfigurace je popsána
v části Správa uživatelů. V případě testovacího nasazení doporučuji definovat uživatele jako
administrátory, aby nenastala komplikace s oprávněním.

Modul úlohy
Slouží ke konfiguraci a k plánování automatických záloh.

Konfigurace zálohy – základní nastavení
1. Otevřete modul Úlohy (Zálohy).
2. V levé části ve Stromu projektu si zvolíte komponentu, pro kterou chcete Úlohu nastavit.
-

Pomocí tlačítka Vytvořit záložce na Home vytvoříte novou konfiguraci komunikace.
Možnost Vytvořit je rovněž dostupná na pravé tlačítko myši.

3. V pravé části Typ nahrávání se volí komunikační modul pro nastavení komunikace na
konkrétní zařízení (např. SimastiS7, SimaticS5, RsLogix_Slc atd.).
-

Výchozí typ komunikačního modulu se nabídne dle nastavení u typu komponenty.

-

Typ komunikačního modulu se odvíjí právě od typu konkrétního zařízení, respektive Smart
Compare obsažené v typu komponenty. Komunikační modul je možné změnit. Základní
typy komunikačních modulů (FTP, Lokální, SSH a Síť (UNC)) jsou dostupné vždy.

4. V sekci Vykonat se volí, jakým způsobem bude úloha (záloha) vykonána.
-

Nenaplánováno – úlohu je možné úlohu spustit pouze ručně.

-

Dle plánu – úlohy se bude spouštět dle nastaveného časového plánu.

-

Použít Versiondog Backup klienta – bude vykonána přes Backup klienta.

5. V sekci Obecný nastavíte základní údaje.
-

V poli Název úlohy zadáte označení úlohy – doporučeno je jednoznačné označení, aby
bylo zřejmé, o jaké zařízení se jednání.

-

Komponenta je doplněna automaticky dle vybrané komponenty vlevo ve Stromu
projektu.

-

Upozornění, pokud je záloha starší než se uplatní pouze pro Úlohy přes Backup
klienta. Verisondog Vás upozorní, pokud v nastaveném časovém intervalu (1 týden, 2
týden, 1 měsíc, 6 měsíců, 1 rok) nebude záloha vykonána. Výchozí nastavení je Nikdy
neupozornit.

-

V sekci Časový plán nastavte časový plán pro vykonání automatické zálohy (není
dostupné pro Úlohy přes Backup klienta).

-

Pomocí nastavení Při chybě je možné nastavit opakované vykonání úlohy, pokud dojde
k přerušení komunikace. Definuje se Prodleva před dalším vykonáním v minutách a
Maximální počet pokusů.

-

V sekci Vykonáno je možné zvolit, v případě paralelních serverů, Versiondog server na
kterém bude záloha vykonána.

6. V části Informovat se definují uživatelé, kterým má být zaslán email o vykonání úlohy.
-

Kliknutím do Oznámit uživatelům se zobrazí seznam dostupných uživatelů, kterým
chcete email ohledně vykonání úlohy poslat. Uživatele můžete vybírat jak jednotlivě nebo
na úrovni skupin. V případě výchozího nastavení je email posílám vždy, tj. pokud se záloha
vykoná (pokud jsou nalezeny rozdíly / nejsou nalezeny rozdíly) nebo pokud zákona skončí
chybou.

-

V sekci Upozornit když můžete zvolit podmínky, kde chcete emailové upozornění odeslat:
Pokud je poslední verze na severu shodná jako záloha / Pokud je poslední verze na
server rozdílná / Pokud je záloha ukončena chybou. Toto nastavení je dostupné pouze
v případě, že v Globálním nastavení serveru v Režimu Emailu nastaven parametr Dle
nastavení úlohy.

7. V sekci Načíst a porovnat je možné definovat Režim ukládání a způsob porovnávání.
-

Ve výběrovém seznamu Režim ukládání zvolíte způsob ukládání, tj. zda chcete zálohu
ukládat pouze při změně nebo co bude uloženo, pokud nebudou nalezeny rozdíly (mohou
se však např. lišit výrobní parametry, které se nekontrolují): Vždy uložit zálohu, pokud
je shodná, přepsat předchozí (v tomto případě se původní záloha smaže a místo ní
uloží nově vytvořená) / Uložit zálohu pouze pokud se liší od předchozí zálohy (v
tomto případě se záloha uloží, pouze pokud jsou nalezeny rozdíly) / Vždy uložit zálohu,
pokud je shodná, ponechat předchozí (v tomto případě se nově vytvořená záloha
smaže a zůstane uložena poslední uložená).

-

U položky Počet záloh (uložených) se definuje počet záloh, které budou uloženy (při
překročení počtu se nejstarší zálohy automaticky odmazávají).

-

V sekci Porovnat zvolíte způsob porovnání dat, tj. jak chcete data porovnávat: Verze na
serveru <-> Záloha (porovná se poslední verze uložená na server s on-line projektem)
/ Předchozí záloha <-> Záloha (porovná se poslední záloha uložená na serveru s online projektem) / Verze na serveru <-> Záloha, Předchozí záloha <-> Záloha (v
tomto případě se provede obojí výše uvedené porovnání) / Neporovnávat (porovnání je
vypnuto).

-

Pokud využíváte agenty, vyberete v seznamu agentů příslušného agenta – Agenta pro
porovnávání / Agenta pro nahrávání. Agent pro nahrávání se používá pro
zprostředkování komunikace nebo využití zdrojů (softwaru) na jiném PC pro provedení
zálohy. Agent pro porovnávání se používá pro využití zdrojů (softwaru) na jiném PC
pro provedení porovnání (komparace). Konfigurace agentů se provádí prostřednictvím
Konfigurace agenta na záložce Konfigurace – pokud nemáte žádného agenta
nakonfigurovaného, není možné žádného zvolit.

-

V této sekci může být dostupné rovněž nastavení Povolit konfiguraci komparátoru
úlohy, kde se definuje dle konkrétního typu zařízení, jaké soubory (části projektu) nemají
být v rámci vykované zálohy kontrolovány (porovnávány).

8. V části Automaticky vytvořit verzi po skončení Úlohy definujete, za jaký podmínek má být
nová verze vytvořena. Novou verzi je možné automaticky vytvořit, pokud jsou Nalezeny
rozdíly (Verze <-> Záloha), Neexistuje žádná základní verzi, Vždy nebo Nikdy.
-

Toto nastavení je dostupné, pokud je tato funkce povolena v Globálním nastavení serveru.

9. V sekci Informace o úloze naleznete ID úlohy a ID komponenty.
10. V další sekci se provádí Specifické nastavení v podobě nastavení komunikace dle
konkrétního typu komunikačního modulu (zařízení).
-

Více informací ohledně konfigurace vybraných komunikací naleznete níže v tomto
dokumentu.

11. V sekci Rozšíření se nachází další možnosti nastavení týkající se zvoleného komunikačního
modulu.
12. V sekci Specifikace souboru a nastavení porovnávání lze provést úpravu nastavení,
které se nachází v konfiguraci u typu komponenty.
-

V této sekci může být dostupné rovněž nastavení Povolit konfiguraci komparátoru
úlohy, kde se definuje dle konkrétního typu zařízení, jaké soubory (části projektu) nemají
být v rámci vykované zálohy kontrolovány (porovnávány).

13. Uložte nastavenou konfiguraci prostřednictvím tlačítka Uložit na záložce Konfigurace nebo
záložce Home.

Popis konfigurace zálohy Siemens Simatic S7
Konfigurace se provádí v sekci Simatic S7 nastavení, v tomto případě Specifické nastavení pro S7.
1. Pokud program obsahuje více PLC, vyberete prostřednictvím S7 cesta k programu PLC, pro
které chcete zálohu vykonat.
2. V Přístupová cesta zvolíte typ komunikace se zařízením (níže je uveden pouze výběr).


0141 z PC -> TCP/IP -> PLC
-



Zadejte IP adresu / DNS název PLC.

0142 z PC -> TCP/IP -> Gateway -> MPI/Profibus -> PLC
-

Zadejte IP adresu / název Gateway, dále MPI / Profibus adresu PLC – tj. ID podsítě a
MPI / Profibus adresu CPU.



0142 z PC -> TCP/IP -> Gateway -> TCP/IP -> PLC
-

Zadejte IP adresu / název Gateway, dále ID podsítě a IP adresu PLC na podsíti.

3. Dále upřesníte komunikaci v sekci Detail přístupové cesty:
-

Zadáte příslušnou adresu zařízení do pole Zařízení nebo dalších polí (dle zvolené
Přístupové cesty).

-

Kliknutím do pole Rack/Slots se zobrazí obrazovka Výběr rack a slot, kde je možné
pomocí tlačítka Prohledat cílové zařízení dle uvedené adresy proskenovat, což umožní
automatické nastavení. Pomocí Manuální výběr je zde pak možné rack a slot zadat
ručně.

4. V sekci Záloha je možné nastavit další parametry.
-

Zaškrtnutím volby Ověřit časovou značku jsou nejprve kontrolovány časové značky.
Teprve pokud se časové značky neshodují, je proveden upload a porovnání datových
bloků.

-

Prostřednictvím Bloky vyloučené z uploadu otevřete obrazovku Editovat vyloučené
bloky. Zaškrtnutím volby Vyloučit systémové bloky (SDB) vyloučíte z uploadu
všechny bloky SDB. Dále je možné pomocí Vyloučit bloky, vybrat bloky respektive jejich
rozsah (DB, FB, FC a OB), které chcete z uploadu vyloučit. Výběr provedete pomocí
tlačítka Přidat. Bloky, které jsou zde vyloučeny, nebudou staženy z PLC, ani tedy uloženy
v záloze.

5. V sekci Rozšíření je možné nastavit další parametry:
-

Pokud máte na Versiondog serveru instalován a nakonfigurovánu komunikaci k PLC v
SimaticNet, můžete použít tuto konfiguraci zaškrtnutím volby Simatic Net.

-

Pomocí TCP/IP port můžete změnit port pro komunikaci, výchozí je 102.

-

Pokud je přístup k PLC zabezpečen pomocí hesla, je možné toto heslo zadat do pole
Vložte CPU manuální heslo.

-

V sekci Počet opakování, pokud nahrávání bloku selže, zadáte počet opakování,
kolikrát je možné stažení bloku z PLC zopakovat, pokud dojde k nějaké chybě.

6. Nastavení konfigurace komparátoru se provede v sekci Načíst a porovnat prostřednictvím
volby Povolit konfiguraci komparátoru úlohy, která aktivuje tlačítko Konfigurace
komparátoru.
-

V sekci Vyloučit bloky nastavíte bloky, které chcete při porovnávání vynechat.

-

Vyberete způsob porovnávání bloků DB – obsah nebo délku a strukturu.

-

Pokud chcete porovnávat konfiguraci HW, zaškrtněte Porovnávat systémové datové
bloky.

-

Pokud chcete vynechat při porovnávání výrobní parametry uložené v blocích, nastavení
proveďte zde.

-

Další možnosti nastavení komparátoru zobrazíte tlačítkem Více možností a provedete
výběr.

7. Uložte nastavenou konfiguraci prostřednictvím tlačítka Uložit.
Poznámky:
Gateway jmenovaná v bodě 2. může být softwarová i hardwarová.
Hardwarovou gateway tvoří zejména PLC se dvěma komunikačními moduly. Toto PLC umožňuje
zprostředkovat komunikaci na další PLC, které je s tímto PLC síťově propojeno. Může se jednat i o jiný
typ komunikace (např. MPI / Profibus).
Softwarovou gateway tvoří software Versiondog Gateway. Bližší informace o Versiondog Gateway
jsou uvedeny v části 7. Architektura – Ukázkové možnosti, sekce Versiondog Gateway.

Popis konfigurace zálohy pro Síť (UNC)
Konfigurace se provádí v sekci Síť (UNC) nastavení, kde se zadávající přístupové parametry.

1. U položky Uživatel a Heslo zadáte název uživatele a heslo pro zajištění přístupu na cílové
PC.

-

Uživatel může být lokální nebo doménový, když musí být zadány všechny parametry, tj.
Název domény\uživatel nebo Název počítače\uživatel.

2. U položky Zdroj zadejte Název nebo adresu cílového PC, ze kterého chcete data stahovat.
-

Dále je možné zadat Podadresář, když maximální počet zvolených podadresářů je 10 (po
zadání prvního podadresáře se doplní další pole pro výběr).

-

Ověření komunikace se provede pomocí tlačítka Kontrola.

3. V sekci Rozšíření je možné zadat ještě další parametry.
-

V Sleep interval mezi datovými pakety (v ms) zadáte prodlevu mezi pakety, což však
má za následek prodlevu v komunikaci.

-

Rovněž je možné omezit Maximální velikost datového packetu (v KB).

-

Zaškrtnutím volby Ověřit časovou značku jsou nejprve kontrolovány časové značky.
Teprve pokud se časové značky soborů neshodují, je proveden upload a porovnání.

-

Zpřístupnit Off-line projekt pro skriptovací rozhraní umožní další práci pomocí
skriptů.

Popis konfigurace zálohy pro FTP
Konfigurace se provádí v sekci FTP nastavení, kde se zadávající přístupové parametry.

1. Do FTP server zadejte název nebo IP adresu FTP serveru.
2. Pomocí Typ připojení vyberte odpovídající způsob připojení FTP (Jednoduché FTP) / SFTP
(SSH) / FTP+SSL explicitně (kanál s nezabezpečeným protokolem) / FTP+SSL
explicitně (kanál se zabezpečeným protokolem) / FTP+SSL implicitně.
-

S typem připojení souvisí Port, který je možné nastavit (výchozí nastavení 21, 22 / 990 je
dle typu komunikace).

-

Zaškrtnutím Použít FTP pasivní mód je použit pasivní mód (= přístup jako pomocí
prohlížeče).

3. U položky Uživatel a Heslo zadáte název uživatele a heslo pro zajištění přístupu.
-

Dále je možné zadat Podadresář, když maximální počet zvolených podadresářů je 10 (po
zadání prvního podadresáře se doplní další pole pro výběr).

4. V sekci Rozšíření je možné zadat ještě další parametry.
-

Zaškrtnutím volby Ověřit časovou značku jsou nejprve kontrolovány časové značky.
Teprve pokud se časové značky soborů neshodují, je proveden upload a porovnání.

Popis konfigurace zálohy pro Lokální
Konfigurace se provádí v sekci Lokální nastavení, kde se zadávající přístupové parametry. Lokální
přístup se používá zejména při kombinaci s agentem pro nahrávání (Upload agentem), který zpřístupní
lokální disky PC, ze kterého chcete data stahovat.
1. Do položky Cesta vyberte disk, případně adresář, ze kterého chcete data stahovat.
- Výběr Agenta pro nahrávání se provede v sekci Načíst a porovnat.

2. V sekci Rozšíření je možné zadat ještě další parametry.
-

V Sleep interval mezi datovými pakety (v ms) zadáte prodlevu mezi pakety, což však
má za následek prodlevu v komunikaci.

-

Rovněž je možné omezit Maximální velikost datového packetu (v KB).

-

Zaškrtnutím volby Ověřit časovou značku jsou nejprve kontrolovány časové značky.
Teprve pokud se časové značky soborů neshodují, je proveden upload a porovnání.

Popis konfigurace zálohy Siemens TIA Portal
Konfigurace se provádí v sekci TIA Portal nastavení, kde se zadávající přístupové parametry.

1. V sekci Varianta upload vyberta typ: Upload stanice / Upload Software / Porovnat
pouze kontrolní součet. Dle výběru se zobrazí konfigurační parametry.
-

Porovnat pouze kontrolní součet – provádí se pouze výběru projektu pomocí Projekt,
adresa všech dotčených PLC se přebírá z projektu.

-

Upload software – není doporučeno. Je vyžadováno další nastavení a dále je nezbytné,
aby byl Versiondog server / Agent spuštěn jako aplikace.

-

Station upload – doporučené řešení od verze Siemens TIA Portal 15.1 a PLC řady 1500.
V tomto případě je již záloha zpětně použitelná pro obnovení činnosti.

-

Položka Zařízení je dostupná pouze pro Station Upload. V tomto případě vyberte
zařízení z projektu, které chcete zálohovat.

2. V sekci Rozšíření je možné zadat ještě další parametry.
-

Uživatele a Heslo je možné zadat pro zabezpečené projekty heslem a to od verze TIA
Portal 15.1. Tyto parametry jsou dostupné pouze pro Porovnat pouze kontrolní
součet nebo Station upload.

-

Další parametry jsou dostupné pouze pro Station upload. Je možné Použít IP adresu
pro zařízení z projektu nebo zadat vlastní IP adresu zařízení. Dále je možné zadat
CPU heslo pro přístup k CPU.

Více informací
Základní popis funkčnosti a možností nastavení je uveden v samostatném dokumentu Versiondog &
Siemens TIA Portal:
https://versiondog.cz/wp-content/uploads/2020/01/Siemens-TIA-Portal.pdf
Jelikož konfigurace pro Siemens TIA Portal se průběžně vyvíjí, více informací naleznete v aktuálním
on-line nápovědě na:
https://www.my.versiondog.com/tl_files/versiondog_info/en/versiondog%20info.htm#tutorials/siemen
s_tia_portal/siemens_tia_portal_10.htm%3FTocPath%3DDevice%2520support%7CDevicespecific%2520Tutorials%7CSiemens%2520TIA%2520Portal%7C_____0

Konfigurace komparátoru
Kromě nastavení komunikace je možné pro jednotlivé typy zařízení při konfigurace zálohy (jobu)
upravit nastavení, které se týká způsobu porovnávání dat, tj. zpravidla je možné konfigurovat jaká
část projektu, nebo jaká data se nemají v rámci projektu kontrolovat (nejčastěji se jedná o výrobní
parametry).
Nastavení se provede prostřednictvím aktivace tlačítka Povolit konfiguraci komparátoru, které
může být dostupné v sekci Načíst a Porovnat / v sekci Rozšíření a dle typu zvolené komponenty
(Smart Compare) se nabídnou možnosti pro konkrétní zařízení.
U většiny textově čitelných souborů je možné použít následující konfiguraci vyloučených řádků:
*A – vyloučí všechny řádky, které končí písmenem A
A* – vyloučí všechny řádky, které začínají písmenem A
*A* - vyloučí všechny řádky, které obsahují písmeno A
Kromě znaku *, která představuje řetězec znaků, je možné použít symbol ?, který znamená pouze
jeden znak. Označení ???A tedy vyloučí všechny řádky, které mají na čtvrté pozici písmeno A.
Nastavení je Case sensitive, tedy rozlišuje velká a malá písmena.
Doporučené nastavení komparátorů
Siemens S7 / TIA Portal
-

Doporučeno je ponechat výchozí nastavení, v případě DB se porovnává délka a struktura, nikoliv
obsah.

RSLogix 500 / RSLogix 5000
-

V sekci Proměnné je doporučeno zadat *, což vyloučí aktuální hodnoty všech proměnných.

Sinumerik 840 D
-

Pozice os se vyloučí z komparace pomocí sekce Vyloučené proměnné, kde se u parametru
Soubor zadá NC\INITIAL.INI a dále v sekci Vyloučené proměnné obsahující pozice os: např.
*MA_ACT_POS_ABS*, *MA_REFP_MOVE_DIST_COPP* (zápis se provede do řádků)

Konfigurace agenta (Upload / Compare)
Konfigurace agenta se provádí prostřednictvím tlačítka Konfigurace agenta. Před vlastní konfigurací
je však nezbytné, aby byl agent na příslušném PC instalován. Postup na instalaci naleznete v instalační
příručce.
1. Stisknutím tlačítka Konfigurace agenta se spustí menu Konfigurace agenta.

2. Nového agenta vytvoříte prostřednictvím tlačítka Vytvořit nového agenta.
-

Do položky Adresa agenta zadejte název PC nebo IP adresu, kde je agent instalován. Do
položky Komentář můžete podrobnější informace.

-

Pokud chcete agenta použít pro nahrávání (tj. zprostředkování komunikace), zaškrtněte
položku Port agenta pro nahrávání. Výchozí port je 64010, tento je možné změnit.

-

Pokud chcete agenta použít pro porovnávání (rozložení zátěže / využití softwaru třetí
strany na jiném PC), zaškrtněte položku Port agenta pro porovnávání. Výchozí port je
64011, tento je možné změnit.

3. Nového agenta / agenty uložte pomocí tlačítka Uložit.
-

Test komunikace s agentem / agenty je možné uskutečnit pomocí tlačítka Zkouška
připojení. Pokud je vše v pořádku, objeví se zelený znak.

-

Agenta je možné smazat pomocí tlačítka Odstranit.

Vytvoření duplicitní úlohy a rychlé možnosti konfigurace úloh
Vytváření nových úloh je možné urychlit několika způsoby.
Duplicitní úlohy
Duplicitní úlohu, tj. úlohu se stejnými parametry je možné vytvořit pomocí tlačítka Duplicitní. Nejprve
je však nutné ve stromu projektu vybrat konkrétní komponentu a její úlohu, kterou chcete duplikovat.
Hromadná změna konfigurace
Pokud si vyberete a označíte pomocí tlačítka Shift v sekci Úlohy (Zálohy) konkrétní úlohy od více
komponent (zařízení), je možné pak v Konfiguraci úlohy provést změnu parametrů, když tyto
parametry se změní u všech zvolených úloh po stisknutí tlačítka Uložit.
Pokud máte vybrané různé typy úloh (typy komunikačních modulů), můžete měnit pouze shodné
parametry pro všechny úlohy (nikoliv např. nastavení komunikace). Pokud však vyberete úlohy se
stejným typem komunikace (Typy záloh), můžete měnit všechny parametry.
Konfigurace kopírováním
Konfigurace je možné rovněž kopírovat obdobně jako v Excelu a to v sekci Úlohy (Zálohy). Pokud
chcete kopírovat všechny parametry, je doporučeno, zvolit si v Typu zálohy stejné typy komunikací.

Modul Editor typů komponent
Umožňuje vytváření šablon pro jednotlivá zařízení v podobě typů komponent. V rámci typu
komponenty (šablony) se definuje zejména, jak budou data obsažená v komponentě porovnávána a
ukládána. Pro porovnávání je možné vybrat ze seznamu dostupných Smart Compare, které jsou
předmětem licence.

Vytvoření nového typu komponenty
1. Otevřete modul Editor typů komponent a záložku Start.
2. Zvolíte tlačítko Vytvořit. Zobrazí se Vám konfigurace nového typu komponenty.
3. V sekci Obecné zadáte základní údaje.
-

Název

-

Symbol – Typu komponenty můžete přiřadit konkrétní symbol.

-

Hierarchie – Zde zadáte název adresáře, do kterého chcete novou komponentu přiřadit.
Podadresáře můžete vytvářet pomocí / mezi názvy adresářů.

-

Přiřazení komponenty do existujícího adresáře provedete zadáním stejného názvu
adresáře nebo přesunutím pomocí myši.

-

Dále je možné nastavit Výchozí adresář komponenty, který zpravidla odpovídá názvu
komponenty. Jedná se o název adresáře, který bude použit po vytvoření konkrétní
komponenty, když název se zpravidla mění dle názvu komponenty.

-

Dále je možné přidat Popis a vybrat Výchozí typ nahrávání, který se nabídne při
konfiguraci úlohy. Typ nahrávání je možné při konfiguraci úlohy změnit (typ nahrávání je
svázán s příslušným Smart Compare + jsou k dispozici univerzální typy nahrávání).

4. V sekci Porovnávat tyto soubory zvolíte dle koncovky souboru komparátor, který bude pro
porovnávání dat použit.

-

Seznam nabízených komparátorů ve sloupci Komparátor vychází ze zakoupené licence.
Zkratkou *.* jsou označeny všechny soubory projektu.

5. V sekci Při porovnání ignorovat tyto soubory můžete naopak vynechat soubory, které
nechcete v rámci porovnávání zpracovávat.
-

Prvotní Detekce změn je možné provádět časem souboru nebo kontrolním
součtem. Teprve pokud se neshoduje čas souboru nebo kontrolní součet je provedeno
porovnání obsahu souboru.

-

Zkratkou *.* jsou označeny všechny soubory projektu.

6. V části Uložit tyto soubory nastavíte soubory, které chcete ukládat. Pokud zde některé
soubory zvolíte, nebudou vůbec uloženy jakou součást vytvořené verze.
-

Zkratkou *.* jsou označeny všechny soubory projektu.

7. V části Při ukládání ignorovat tyto soubory můžete naopak vynechat soubory, které
záloha nemá obsahovat. Používá se zejména např. u souborů, které se při každém spuštění
aplikace vytvoří znovu nebo u souborů, které si vytváří jako zálohu vývojové prostředí.
-

Zkratkou *.* jsou označeny všechny soubory projektu.

8. Dále můžete nastavit vynechání prázdných adresářů projektu pomocí Ignorovat prázdné
adresáře (nebudou uloženy adresáře bez obsahu) a vybrat stupeň komprimace v seznamu
Kompresní faktor.
-

Čím vyšší stupeň komprimace, tím nižší velikost na disku, ale o to delší doba pro
provedení komprimace. I když zvolíte Bez komprese, verze na serveru bude vždy
zabalena do jednoho souboru.

-

Doporučeno je ponechání výchozí nastavení kromě ukládání Image, kde je doporučeno
kompresi vypnout.

9. Stisknutím tlačítka Uložit uložíte konfiguraci.
Poznámka:
Při konfiguraci názvů souborů lze používat zástupné znaky: * znamená řetězec standardních znaků a ?
jeden standardní znak.

Vytvoření nového typu komponenty kopírováním
1. Otevřete modul Editor typů komponent a záložku Start.
2. V levé části v seznamu typů komponent vyberete komponentu, jejíž kopii chcete vytvořit.
3. V menu na pravé tlačítko zvolíte Vytvořit kopii typu komponenty.
-

Vytvoří se kopie typu komponenty.

4. Zadáte název komponenty a upravíte konfigurační parametry dle předchozího postupu pro
Vytvoření nového typu komponenty.
5. Stisknutím tlačítka Uložit uložíte nastavení.

Seskupování typů komponent
Díky možnosti vytváření kopií typů komponent si může uživatel vytvořit vlastní adresář a do něho
seskupit nejčastěji používané komponenty a to pomocí přesouvání pravým tlačítkem myši nebo
uvedení stejného názvu adresáře / cesty v sekci Hierarchie.
Poznámka:
Přehled podporovaných zařízení a dostupných Smart Compare je k dispozici v samostatném
dokumentu vydávaném k aktuální verzi Versiondog, který naleznete na: https://versiondog.cz/kestazeni

Modul Správa uživatelů
Slouží k definici uživatelů a přístupových oprávnění do Versiondog.

Založení skupiny uživatelů / nastavení oprávnění
1. Spustíte modul Správa uživatelů a záložku Start.
2. Stisknutím tlačítka Založit novou skupinu vytvoříte novou skupinu uživatelů.

3. V pravé části na záložce Nastavení skupiny zadáte příslušné konfigurační údaje.
-

Název skupiny a komentář. ID skupiny je definováno automaticky.

4. Na záložce Strom projektu můžete nastavit pro tuto skupinu typ přístupových práv a data,
ke kterým bude uživatelům v této skupině povolen přístup.
-

Nastavení se provádí zaškrtnutím políčka u příslušných dat a typů oprávnění. Popis
přístupových oprávnění je uveden níže.

5. Na záložce Oprávnění pro skupinu je možné definovat přístupová oprávnění pro členy
skupiny do jednotlivých modul v Admin klientovi.
-

Oprávnění je možné definovat do všech modulů vyjma modulu Správa uživatelů. Zde má
přístup pouze uživatel ze skupiny administrátorů. Přístupové oprávnění do těchto modulů
je možné definovat pouze na úrovni skupin uživatelů, nikoliv konkrétního uživatele.

6. Stisknutím tlačítka Uložit uložíte nastavení.

Založení uživatele
1. Spustíte modul Správa uživatelů a záložku Start.
-

Stisknutím tlačítka Založit nového uživatele založíte nového uživatele.

-

Stisknutím tlačítka Kopírovat uživatele při vybraném uživateli vytvoříte nového uživatele
s parametry zvoleného uživatele. Musíte změnit uživatelské jméno, jelikož nesmí být
duplicitní.

2. Zadejte příslušné konfigurační údaje.
-

Uživatelské jméno, které slouží jako přihlašovací údaj.

-

Celé jméno, Doménu (pokud se jedná o uživatele z domény, jinak není nutné)

-

Kontaktní údaje: Emailovou adresu (Uživateli bez zadané emailové adresy není možné
zasílat informace o stavu Versiondogu a vykonaných zálohách emailem), Telefon
případně další údaje pomocí položky Komentář.

-

V sekci Účet je možné nastavit požadavky ohledně přihlášení, tj. Při příštím přihlášení
změnit heslo, Heslo nelze změnit nebo účet dočasně zablokovat pomocí Účet
zablokován. Některé z těchto nastavení mohou být převzata z nastavení serveru.

3. V pravé části v sekci Členem skupin přiřadíte uživatele do konkrétní skupiny.
-

Pokud chcete uživateli přiřadit administrátorská oprávnění, zařaďte ho do skupiny
administrátorů. Přístupová oprávnění do modulů Admin klient může zdědit i z jiných
skupin dle jejich oprávnění.

4. Na záložce Strom projektu můžete nastavit uživateli typ přístupových práv a data, ke kterým
bude mít tento uživatel přístupová oprávnění.
-

Nastavení přístupu se provádí zaškrtnutím konkrétního projektu v seznamu projektů.

-

V seznamu projektů se kromě výběru projektů pro přístup nastavuje i typ přístupových
oprávnění, která jsou popsána níže v sekci Typy přístupových práv.

5. Stisknutím tlačítka Uložit uložíte nastavení.

Odstranění uživatel / skupiny uživatelů
1. Spustíte modul Správa uživatelů a záložku Start.
2. Stisknutím tlačítka Odstranit uživatele / Odstranit skupinu smažete příslušného uživatele
/ skupinu.
-

V případě smazání uživatele se jedná o nevratnou operaci, tedy uživatel se smaže i
z veškeré historie např. jako autor konkrétních verzí.

Nastavení přístupových práv
Nastavení přístupových práv se provádí dle typů přístupu a dat, ke kterým má konkrétní uživatel
příslušná oprávnění. Nastavení typů přístupových práv a přístupových práv k datům lze pouze pro
uživatele, kteří nemají administrátorská oprávnění. Nastavení uživatele na úrovni administrátora se
provádí zařazením uživatele do skupiny administrátorů. Administrátoři mají neomezený přístup ke
všem datům.
Nastavení typů přístupových práv i přístupu k datům je možné učinit jak na úrovni uživatele, tak na
úrovni skupin, když uživatel dědí vždy přístupová práva ze skupiny, do které je zařazen a zároveň
může mít další přidaná práva.
Přístupová práva se nastavují vzestupně, tedy uživatel s vyšším přístupovým oprávněním má rovněž
přístupová oprávnění nižší úrovně, např. pokud mohu nahrát novou verzi na sever, musím mít rovněž i
oprávnění ke čtení.
Typy přístupových práv
Čtení
-

Kopírování dat v podobě záloh a verzí z Versiondog serveru lokálně na klientskou stanici.

Zápis
-

Vytváření nových verzí na Versiondog serveru (Check-In).

Odvozování komponent a vytváření struktury projektu
-

Zakládání archivu pro nová výrobní zařízení včetně jejich hierarchie uspořádání na
serveru.

Mazání komponent
-

Odstranění komponenty včetně celého jejího archivu (všech verzí a záloh) na serveru.
Toto oprávnění rovněž souvisí s funkčností Odstranit verzi na serveru, k čemuž je
nezbytné to oprávnění pro Mazání komponent.

Administrátor
-

Neomezená přístupová práva.

Přístupová práva k datům
U uživatelů, kteří nejsou administrátoři, se definují nejen typy přístupových práv, ale i data ke kterým
má konkrétní uživatel přístup. Konfigurace těchto práv se může provádět jak pro konkrétní
komponentu (zařízení), tak i pro celé skupiny komponent v podobě výrobních linek nebo hal. Pokud
provedete nastavení na úrovni vyšší, tj. zmiňované linky nebo haly, uživatel pak získá oprávnění pro
všechny komponenty, které zvolená linka nebo hala obsahuje.
Zároveň je možné provádět nastavení oprávnění na úrovni skupiny uživatelů. V tomto případě pak
dědí toto oprávnění všichni uživatelé této skupiny. Je však možné v rámci skupiny na úrovni uživatele
tomuto nastavit oprávnění další, tj. nad rámec oprávnění nastaveného na úrovni skupiny.

Přiřazení typů přístupových práv
1. Spustíte modul Správa uživatelů a záložku Start.
2. V seznamu uživatelů v levé části zvolíte uživatele nebo skupinu, kterému chcete
oprávnění přiřadit.
3. V sekci Strom projektu vyberete data, pro která budete oprávnění nastavovat.

-

Zaškrtnutím políčka u příslušných dat a typů oprávnění provedete nastavení.

-

Pokud chcete oprávnění zobrazit obráceně, tj. vidět pro komponentu či jinou část stromu
projektů všechny uživatele a úroveň jejich oprávnění, je to možné prostřednictvím tlačítka
Práva pro cestu na záložce Rozšíření. Oprávnění je zde možné rovněž editovat.

4. Stisknutím tlačítka Uložit uložíte nastavení.

Další možnosti nastavení přístupových práv
Nastavení přístupových práv je možné rovněž uskutečnit na úrovni typu komponenty, kdy se pak
přístupová práva přenesou přes zvolenou část datového archivu. Nastavení se provádí pro celou
skupinu uživatelů, nikoliv pouze pro konkrétního uživatele.
1. Na záložce Rozšíření zvolte Práva pro typ komponenty.
-

Zobrazí se obrazovka Práva pro typ komponenty, kde je možné provést konfiguraci.

2. Dále je nezbytné nastavit jednotlivé parametry.
-

Pomocí menu Skupina vyberte skupinu uživatelů. Vždy lze vybrat pouze jednu skupinu.
Seznam dostupných skupin uživatelů se nabídne po kliknutí do pole.

-

Pomocí menu Cesta vyberte část stromu projektu, pro které chcete nastavení aplikovat.
Strom projektu se zobrazí po kliknutí do pole.

-

Rovněž je možné odebrat výchozí oprávnění a to jak pro zvolenou cestu, tak pro celý
strom pomocí volby Odebrat všechna výchozí oprávnění.

-

V sekci Typy komponent vyberte typy komponent, pro které chcete nastavení uplatnit.
Seznam komponent se zobrazí pro kliknutí do pole.

-

V poslední části Nová oprávnění vyberte zvolené oprávnění: Čtení, Zápis, Vytvořit /
Odstranit.

3. Nastavení se provede stisknutím tlačítka Vykonat. Zrušit konfigurace je možné tlačítka
Zrušit.
Export / Import uživatelů
Nastavení uživatelů včetně skupin je možné Exportovat do CSV souboru a poté importovat, např. do
jiného severu. Export se vždy provádí komplexní, tedy veškerého nastavení a není možné vybrat např.
pouze část uživatelů / skupinu.
1. Na záložce Synchronizace zvolte Exportovat uživatele do *.csv souboru.
-

Spustí se průvodce Vyberte adresář pro CSV export, kde zvolíte cílový adresář.
Tlačítkem Vybrat spustíte export, případně můžete průvodce zavřít pomocí Zrušit.

2. Na záložce Synchronizace zvolte Importovat uživatele z *.csv souboru.
-

Spustí se průvodce Import uživatelů, Skupin, Práv, kde zvolíte cílový adresář v Cesta
pro import pomocí tlačítka ... Tlačítkem Test se provede test, pomocí Import spustíte
import. Výstup je možné uložit pomocí Uložit import. Průvodce uzavřete pomocí Zavřít.

Konfigurace uživatelů z Active direktory
Versiondog umožňuje přebírat uživatele včetně skupin z Active Directory. V takovém případě se správa
uživatelů provádí zcela mimo Versiondog.
Komplexní popis nastavení je uveden v samostatném dokumentu Konfigurace importu uživatelů
z Active Directory, který je dostupný na:
https://versiondog.cz/wp-content/uploads/2020/01/Active-directory-binding.pdf

Konfigurace správy uživatelů – Bezpečnostní pravidla
Kromě nastavení v rámci Globálního nastavení serveru je možno konfigurovat Bezpečnostní
pravidla a to v rámci modulu Správa uživatelů. Jedná se o nastavení týkající se zejména hesel.
1. V modulu Správa uživatelů na záložce Start zvolte tlačítko Bezpečnostní pravidla.
-

2.

Spustí se obrazovka Bezpečnostní pravidla pro konfiguraci.

Na záložce Autorizace zvolte způsob ověřování uživatelů.
-

Autorizace pomocí správy přístupu ověřuje uživatele pouze vůči uživatelům, kteří byli
ve Versiondog přímo vytvořeni správcem (lokálně).

-

Autorizace operačním systémem umožňuje ověřovat uživatele vůči doméně.

-

Autorizace dle správy přístup a v operačním systému kombinuje obojí výše
uvedené.

-

Pokud je použita možnost autorizace operačním systémem, je možné automaticky
ověřovat uživatele dle přihlášeného uživatele do Windows pomocí Single Sign-On.

3. Na záložce Heslo se provede nastavení týkajících se platnosti hesel.
-

Pomocí Maximální stáří hesla může omezit platnost hesla.

-

Hesla v historii umožňuje ponechat předchozí hesla v historii.

-

Výchozí heslo je možné Vygenerovat náhodné heslo nebo Použít výchozí heslo,
které nastavíte.

-

Dále je možné nastavit, zda musí být Heslo po prvním přihlášení změněno.

4. Na záložce Bezpečnostní pravidla se provede nastavení týkajících obsahu hesla.
-

Pomocí Minimální délka hesla se nastaví požadována délka hesla.

-

V sekci Heslo musí obsahovat se pak definuje, zda musí heslo obsahovat: Smíšená
velká a malá písmena, Speciální znaky a Numerické znaky.

5. Na záložce Blokovat účet se provede nastavení pro blokování účtu.
-

Účet je možné Blokovat po opakovaném zadání neplatného hesla.

-

Dále je možné definovat dobu, po jakou bude účet blokován. V části Po dobu se zadává
čas blokace hesla, nebo je možné heslo blokovat Navždy, dokud nebude změněno
administrátorem.

-

Účet je rovněž možné blokovat pro případ, že účet nebude dlouhodobě užíván a to v sekci
Blokovat účet po stanovený počet dní nečinnosti uživatele.

6. Na poslední záložce Různé je možné definovat, zda se lze do Versiondogu lokálně přihlásit.
-

Pokud nebude povolena volba Povolit lokální přihlášení, nebude se možné do User /
Easy klienta přihlásit lokálně, tj. bez připojení k Versiondog serveru.

7. Provedené nastavení uložíte pomocí tlačítka OK. Stisknutím tlačítka Zrušit se provedené
změny zruší. Pokud použijte tlačítko Vymazat, veškerá nastavení se vymažou včetně těch již
dříve provedených a vše změní na výchozí nastavení po instalaci. Změny provedené pomocí
tlačítka Vymazat je možné ještě potvrdit tlačítkem OK.

Uživatelé dle oprávnění
Rozdělení uživatelů dle přístupových práv
Dle nastavení přístupových práv zmiňovaných v sekci Versiondog Admin klient se uživatelé systému
Versiondog zpravidla rozdělují do následujících skupin:
Uživatelé, kteří pouze stahují data z Versiondog serveru, neprovádějí však žádné úpravy
těchto dat v podobě nových verzí. Příkladem jsou uživatelé běžné údržby, kteří v případě potřeby
pouze stáhnou konkrétní verzi či zálohu a tuto nahrají do konkrétního zařízení. Zároveň tito pracovníci
mohou dělat manuální zálohy těchto zařízení prostřednictvím Versiondog Backup klienta.
Přiřazené oprávnění:
-

Čtení

Vývojoví pracovníci, kteří vytvářejí nové verze programů a datových souborů. Tyto verze nahrávají
na Versiondog server. Zároveň tito pracovníci zadávají do systému i nová zařízení.
Přiřazené oprávnění:
-

Čtení

-

Zápis

-

Vytváření nových komponent

-

Přístup do modulů Admin klienta: Úlohy a Typy komponent případně další

Vedoucí skupiny, kteří kromě výše uvedeného oprávnění mají i oprávnění k mazání komponent.
V případě odstranění komponenty se smaže celý datový archiv na Versiondog serveru, který je na tuto
komponentu navázán.
Přiřazené oprávnění:
-

Čtení

-

Zápis

-

Odvozování komponent a vytváření struktury projektu

-

Mazání komponent na serveru

-

Přístup do modulů Admin klienta: Úlohy a Typy komponent případně další

4) Administrátoři, kteří mají přístup k Versiondog serveru prostřednictvím Versiondog Admin klient,
kde mohou provádět nastavení zmiňovaná v sekci Versiondog Admin klient, tj. zejména konfigurace
automatických záloh, uživatelů a Versiondog serveru. Administrátoři rovněž mají neomezený přístup ke
všem datům.
Přiřazené oprávnění:
-

Členové skupiny administrátorů

Modul Správa skriptů
Versiondog, jak již bylo v tomto dokumentu zmíněno, umožňuje rozšíření funkčnosti a to pomocí
skriptů, které je možné spustit na základě předdefinovaných triggerů.
Modul Správa skriptů pak slouží k jejich nahrání na Versiondog server. Tento modul slouží pouze pro
jejich nahrání do Versiondog, nikoliv jejich programování či validaci. Skripty je možné rovněž
aktualizovat / upravovat. Vlastní programování skriptů (a validace) ale musí být provedena mimo
Versiondog.

Skripty včetně dalších souborů (např. knihoven) se nahrají do určených adresářů. Existuje adresář
skriptů pro server a pro klientské stanice a tím je definováno, zda se bude skript vykonávat na
serveru nebo na uživatelské stanici. Skript je možné vykonávat jak na stanici, tak zároveň i na serveru.
V takovém případě je nutné skripty nahrát dvakrát, tedy do obou příslušných adresářů.
Skripty je možné na serveru a stanicích spouštět pouze v případě, že je skriptové rozhraní pro server a
stanice v Globálním nastavení serveru aktivováno včetně nastavení timeout.

Základní struktura skriptů
Trigger
Je předefinovaný a vytvořený výrobcem (jedná se o *.exe soubor). Trigger je definovaný a svázaný
s operací v rámci Versiondog např. After CheckIn (název triggeru = ScriptAfterCheckin.exe), Before
Compare, Before CheckIn.
Seznam dostupných triggerů pro server dle operací:
After Check-In, After Check-Out, Before Compare, After Compare, After Scheduler Job Run, Before
Upload, After Upload
Seznam dostupných triggerů pro klientské stanice dle operací:

Before Change Check, Before Compare, After Compare, Before Edit, Before Restore, After Restore,
Before Restore Backup, After Restore Backup, Before Check-Out, After Check-Out, On User Close, On
User Open, After Create Component
Ini soubor
Jedná se o konfigurační soubor, pomocí kterého je vytvořena vazba mezi typem komponenty, pro
kterou se má skript spustit a vlastním skriptem. Pro konkrétní typ triggeru existuje vlastní Ini soubor název Ini souboru je stejný jako název triggeru (u výše uvedeného příkladu tedy
ScriptAfterCheckin.ini). V rámci jednoho Ini souboru je možné volat skript pro více typů komponent
(šablon). Pro různé typy komponent je možné volat (použít) různé skripty (název skriptu může být
odlišný) pro téže operaci (trigger). Ini soubor se stejným názvem (odpovídající názvu triggeru) lze
použít vždy jen jeden. Použít současně je však možné více soborů s různými názvy triggerů
Struktura Ini souboru je vždy následující:
[General]
ID typu komponenty = název souboru se skriptem

případně další

ID typu komponenty = název souboru se skriptem
Upozornění:
Ini soubor musí být typ soubor *.ini, jinak nebude pro Versiondog akceptovatelný. Kódování Ini
souboru musí být od verze Versiondog 7.0 ve formátu UTF-16 (Unicode).
Script soubor
Soubor obsahující skripty, struktura je obdobná jako při programování v C / C++.
Upozornění:
Výše uvedené soubory, tj. Trigger, Ini soubor a Script soubor musí být použity vždy.
Další soubory
Kromě výše uvedený souborů je možné do skriptového rozhraní nahrát další soubory, které jsou
v rámci skriptů využívány (např. knihovny *.dll).

Základní práce se skripty
Nahrání skriptů do Versiondog pomocí modulu Správa skriptů. V levé části vyberete cestu
k souborům, které chcete nahrát. V pravé části je nezbytné zvolit záložku v horní části, kam chcete
skript nahrát a dle toho budou vykonány (na serveru nebo na stanici): Lokální adresář pro skripty
(adresář pro klientské skripty), Adresář pro automatickou aktualizaci skriptů pro klienta (zde
se nahrávají skripty pro automatický update na klientské stanice při aktualizaci skriptů) a Adresář
skriptů na serveru. Skripty je možné přesouvat pomocí šipek <>, poté je nezbytné nahrání skriptů
potvrdit pomocí tlačítka Použít.
Postup zpracování skriptů
Je-li aktivováno skriptové rozhraní, Versiondog při vykonání konkrétní operace, pro kterou je
v příslušném adresáři nahrán trigger spustí provedení skriptů. Dle Ini souboru se ověřuje, zda se má
použít skript pro konkrétní komponentu (projekt) a z Ini souboru je rovněž vyčteno, jaký skript se má
spustit. Poté se provádí již samotný skript.
Více informací
Popis tohoto modulu je v tomto dokumentu pouze orientační pro vysvětlení základní funkčnosti. Více
informaci a komplexní popis je k dispozici v originální dokumentaci na stránkách výrobce:
https://www.my.versiondog.com/tl_files/versiondog_info/en/versiondog%20info.htm#tutorials/scriptin
g/scriptingintro/scriptingintro_10.htm%3FTocPath%3DAddons%7Cversiondog%2520scripting%7C_____0

Modul System Dashboard
Tento modul slouží na poskytování základních informací o stavu systému. Jeho význam je zejména
v případě paralelních serverů, jelikož je zde možné kontrolovat, zda synchronizace mezi servery
probíhá v pořádku, případně kolik operací aktuálně na synchronizaci čeká.

Pomocí System Dashbord je možné zjistit:
-

Aktivaci licence včetně instalované verze,

-

Aktuální verzi vydanou výrobcem (pokud je zajištěno připojení),

-

Volné místo na lokálním i vzdáleném disku (u datového úložiště na diskovém poli),

-

Čekající ToDos operace, tj. nedokončené operace,

-

Informace ohledně čerpání licence, tj. počet použitých komponent, uživatelů, automatických
záloh a případně Upload&Compare agentů.

Modul Prohlížeč událostí
Jedná se o jeden z nástrojů, jak získat informace o stavu systému, tj. ze systémového logu. Do logu
se zapisují informace týkající se zejména funkčnosti jednotlivých částí systémů (jako např. při
spouštění po restartu serveru), nebo informace ohledně vykonávaných operací, pokud nejsou
ukončeny korektně. Tyto údaje jsou rovněž dostupné pomocí dalších nástrojů, tj. Reportní klienta
nebo pomocí Web serveru.
Zápisy, které mají status upozornění / chyby je možné rovněž zasílat emailem, když konfigurace se
provádí v Globálním nastavení serveru.

Modul INI soubory
INI soubory obsahují veškerou konfiguraci, která se provádí prostřednictvím Globálního nastavení a
další. Některá další nastavení nejsou prostřednictvím uživatelského prostředí dostupná, tedy v tomto
případě se provádí výhradně prostřednictvím INI souborů.
Při spuštění tohoto modulu se spustí obrazovka Administrace serveru – INI soubory se seznamem
dostupných konfiguračních souborů. Tyto soubory je možné následně editovat tak, že se otevře kopie
těchto souborů pomocí tlačítka Upravit, do kterých provedete změnu, a při uložení se tato změna
přenese do původního souboru. Jelikož chybně nastavený konfigurační soubor může zapříčinit
nefunkčnost serveru, změny by měl provádět pouze oprávněný uživatel a to dle instrukcí popsaných
v dokumentaci případně od výrobce systému.

V některých případech je vyžadováno nastavení do jiného než-li z dostupných souborů, tzn. že pokud
požadovaný soubor ještě neexistuje, je nutné ho vytvořit přímo v datovém archivu Versiondog
serveru.

Modul Licencování
Pomocí modulu licencování je možné zjistit informace o licenci, když je rozdělen na tři záložky:
Aktivace, Informace a Aktualizace.

Na záložce informace jsou uvedeny základní informace týkající se zakoupené licence, tj. počet
komponent, počet úloh, počet uživatelů a počet agentů. V části datové typy je pak dostupný přehled
Smart Compare. Pokud dojde k aktualizaci Versiondog server na novou verzi, která obsahuje i nové
typy Smart Compare (podporu pro nové typy zařízení), nemusí se automaticky tyto Smart Compare, i
když jsou součástí nové verze, objevit. Pokud máte na tyto Smart Compare v rámci zakoupené edice
nárok, je nutné vyžádat novou licenci prostřednictvím emailu versiondog@pantek.cz.
Záložka aktualizace slouží k aktualizaci licence, respektive licenčního souboru. Tento licenční soubor
je nebytné nejprve uložit na disk a poté nahrát pomocí tlačítka Aktualizace, když cesta k licenčnímu
souboru uloženému na disku by neměla obsahovat znaky s diakritikou.

Poslední záložka Aktivace slouží k aktivaci licence. Po vložení nové licence je na základě System ID,
které prosím zašlete na adresu versiondog@pantek.cz, ještě nutné provést aktivaci licence. Na základě
System ID je vygenerován aktivační kód, který se vkládá do pole Aktivační kód a licence se
Aktivuje. V případě výpadku aktivace licence Vás Versiondog 30 dní předem informuje při každém
přihlášení.

Modul Režim údržby
Modul režim údržby slouží pro přepnutí serveru do režimu údržby, který se používá zejména při
provádění zálohy serverového archivu. Při zapnutém režimu údržby není možné nahrávat na server
nová data (Check-In), data ze serveru jsou však dostupná.
O spuštěném režimu údržby je uživatel v User Klient informován v levém spodním rohu (bliká označení
serveru žlutě), zároveň se informace o spouštěném režimu údržby objevuje v záhlaví.

Režim údržby je možné spustit i z příkazové řádky. Více informací naleznete v originální dokumentaci
na stránkách Versiondog.info:
https://www.my.versiondog.com/tl_files/versiondog_info/en/versiondog%20info.htm#tutorials/comm
andline/commandline_103010.htm%3FTocPath%3DUsing%2520versiondog%7CFeatures%252C%252
0functions%2520%2526%2520workflow%7CFunctions%2520called%2520via%2520the%2520comm
and%2520line%7C_____4

Modul Správa Archivu
Modul Správa archivu je nástroj pro centrální práci s daty. Umožňuje jednak vytvořit kopii části
datového archivu Versiondog serveru pro vybrané komponenty v podobě zvolených verzí / záloh
včetně dokumentu (ve formátu PDF), který obsahuje stručný popis změn. Zejména však tento nástroj
umožňuje vymazat (přesunout) data (verze, zálohy a údaje z logu) z datového archivu Versiondog
serveru a to zejména za účelem uvolnění místa. V případě záloh a verzí je možné data odmazat
(přesunout) v chronologické řadě.
Před vlastním kopírování / přesunem dat je nutné vytvořit šablonu, kterou je možné opakovaně
používat či upravovat. V případě mazání (přesunu) dat se jedná o nevratnou operaci, tedy veškerá
přesunutá data z Versiondog serveru již není možné vrátit zpět.

Konfigurace
1. V modulu Správa archivu na záložce Konfigurovat akci zvolte Vytvořit.
-

Spustí se průvodce Nové konfigurace. Do Názvu konfigurace zadejte název
konfigurace.

2. V sekci Definovat operaci – následující data budou archivována vyberte, pro která data
budete operaci provádět, tj. verze a zálohy. Rovněž je možné nadefinovat operaci pro
vyprázdnění záznamníků událostí: Prohlížeč událostí, Výsledky úloh a Komponent log.
3. V části Typ archivace vyberte požadovanou operaci, tj. Kopírovat / Trvale přesunout.
-

Pokud zvolíte operaci Trvale přesunout, data již nebude možné na Versiondog server
nikdy vrátit zpět.

4. Pokud zvolíte volbu Trvale přesunuto a budete pracovat s verzemi, nabídne se následující
obrazovka Nastavení pro přesun.
-

V sekci Změnit historii dotčených komponent nastavíte, zda chcete Odebrat
přesunuté verze, čímž budou z historie zcela odstraněny (číslování ostatních zůstane
stávající) nebo Ponechat přesouvané verze. V tomto případě bude historie viditelná,
verze ale nebude možné obnovit, kvůli čemu je nutné zadat komentář.

-

Základní verze dotčených komponent je možné Ponechat nebo Odstranit.

5. V části Zahrnout data se definuje časové kritérium pro výběr.
-

Časové kritérium je možné definovat podle Data nebo Stáří. V případě Data se definuje,
do kterého datum budou data smazána. V případě Stáří se provádí výběr pomocí stáří dle
počtu týdnů, měsíců nebo let.

-

Dále je možné nastavit, kolik posledních verzí / záloh / záznamů bude vždy ponecháno
nezávisle na provedeném nastavení.

6. V části Cílový adresář zadejte adresář, do kterého budou požadována data přenesena /
zkopírována.
- Tento adresář musí být dostupný ze serveru (stisknutím Procházet spustíte procházení
disků na serveru), nejedná se tedy o lokální disky.

7. V části Komponenta do archivu vyberte komponenty, pro které bude operace uplatněna.
- Tato možnost se nenabídne, pokud budete konfigurovat operaci pouze pro vstupní data,
tj. Prohlížeč událostí, Výsledky úloh nebo Log komponent.

8. Konfiguraci dokončíte pomocí tlačítka Uložit.
- Stávající konfiguraci je možné odstranit prostřednictvím tlačítka Odstranit.
- Duplicitní konfigurace vytvoříte pomocí tlačítka Duplicitní, když výběr konfigurace, kterou
chcete duplikovat, se provede v sekci Vybraná konfigurace.
- Upravit konfiguraci můžete, je možné výběrem v sekci Vybraná konfigurace a poté
kliknutím do příslušného pole, které chcete editovat a následně změnu Uložíte.

Spuštění
Spouštění se provede v sekci vykonat. Pokud použijete tlačítko Vykonat, zobrazí se nejprve dialog
s informací, kolik dat bude odmazáno / zkopírováno. V případě tlačítka Vykonat operaci bez
odhadu, je operace automaticky spuštěna. Operaci je možné provádět opakovaně.

Modul Synchronizace serverů + synchronizace komponent
Modul Synchronizace serverů slouží pro částečnou synchronizaci serverů, která není prováděna online, ale dle nastavené časové sekvence. Zároveň se synchronizují pouze zvolená data (komponenty)
nebo vybraná konfigurace, nejedná se tedy o režim paralelních serverů. Díky nastavení je rovněž
možné provádět pouze částečnou synchronizaci, je tedy možné např. na centrální server z jednotlivých
serverů přenášet pouze konkrétní data.
Tento modul není standardní součástí Versiondog serveru, ale jako doplněk (Add-On) v rámci
rozšiřující licence. Níže je tedy uveden pouze stručný popis funkčnosti.
Konfigurace paralelních serverů, které jsou synchronizovány on-line, je popsána v rámci instalační
příručky.

Konfigurace
V případě konfigurace je nutné nejprve nadefinovat partnerský server pomocí tlačítka Upravit
partnera. Konfigurace je obdobná jako při konfigurace stanice agenta.
Dále pomocí tlačítka Vytvořit novou konfiguraci spustíte k průvodce, který Vás konfigurací provede.

1. Pomocí Základní konfigurace vyberete partnerský server, tj. server na synchronizaci.
-

Server již musí být předem definován pomocí Upravit partnera.

2. V dalším kroku Účet zadáte účet uživatele ve Versiondog, pod kterým bude synchronizace
prováděna.
-

Tento uživatel musí existovat na obou serverech se stejným heslem a měl by mít příslušné
oprávnění (administrátor).

3. V sekci Časový plán se nastavuje četnost provádění synchronizace.

4. V části Při chybě je možné nastavit počet opakování dojde-li v průběhu synchronizace k
chybě.
5. Na obrazovce Informovat se definují uživatelé, kterým bude zaslán informační email po
provedení synchronizace.
6. Na obrazovce Výběr konfigurace se definuje způsob synchronizace, tj. Expresní nebo
Uživatelsky definovaná.
-

V případě Uživatelsky definované konfigurace se synchronizace neprovádí globálně,
ale pro každý prvek (synchronizovanou část) se definuje způsob synchronizace, případně
dotčená data – toto se provádí v rámci jedné obrazovky.

-

U Expresní synchronizace se způsob synchronizace a dotčená data definují globálně, tj.
pro všechny zvolené prvky (synchronizované části / parametry) – samostatně na dvou
obrazovkách.

7. Na obrazovce Prvky k synchronizaci se definuje, jaká konfigurace bude synchronizována.
-

Pokud existuje u některých konfigurací závislost, automaticky se označí i související
parametry.

8. Na obrazovce Konfigurace synchronizace se definuje směr synchronizace, tj. ze kterého
serveru bude prováděna synchronizace a případně jaký server bude upřednostněn.
-

Dále se zde definuje, jaké komponenty budou synchronizovány.

9. Nastavení dokončíte pomocí tlačítka dokončit.
-

Konfigurace je možné rovněž Editovat, Odstranit nebo Kopírovat prostřednictvím
příslušných tlačítek.

-

Při Editaci úlohy se vybírá část konfigurace, kterou chcete upravit

Spuštění
Spouštění úlohy se provede stisknutím tlačítka provádět Automaticky, vypnutí pak pomocí tlačítka
Neaktivní. Pomocí tlačítka Vykonat úlohu pak zvolenou úlohu spustíte jedenkrát. Spuštěnou úlohu
je pak možné zastavit tlačítkem Zastavit zvolené úlohy.

Další možnosti synchronizace – zálohování poslední verze komponent
V rámci Versiondog je od verze 7.0 k dispozici komunikační modul Versiondog component při
vytváření Úlohy (Jobu). Tento komunikační modul umožňuje vytvořit přenos dat mezi více Versiondog
servery. V rámci vykonání zálohy (jobu) je z cílového Versiondog serveru stažena poslední verze
projektu, který je umístěn ve stejné cestě (cesta ke komponentě v rámci stromovité struktury) jako je
komponenta, pro kterou je úloha (job) nastavena a tuto verzi uloží na server, ze kterého se provádí
Úloha (Job) jako zálohu.
Pokud má na Versiondog serveru, ze kterého chcete data stahovat, komponenta jinou cestu k projektu
(adresářová struktura je rozdílná), je možné tuto cestu zadat zaškrtnutím políčka Uživatelem
definovaný adresář.
Při konfiguraci je nezbytné zadat cestu k archivu Versiondog serveru (vdServerArchive), ze kterého
chcete data stahovat. Dále je nezbytné zadat přístupové oprávnění, tj. uživatel (lokální / doménový)
a heslo.
Další nastavení je pak totožné, jako v případě konfigurace ostatních úloh (jobů).

7. Uživatelské prostředí Versiondog Report klient
Versiondog Report klient je uživatelské rozhraní, které poskytuje tyto informace o činnosti systému:


Počet provedených operací Check-In / Check-Out



Přehled vykonaných úloh



Rozpracované komponenty uzamčené uživateli



Systémové události

Při práci s Versiondog Report klientem uživatel pouze provádí výběr dat a filtrů. Nastavuje se zejména:
-

Časový interval na záložce Home – dle toho se nastaví časový interval níže.

-

V sekci Oblast se vybírají data, nad kterými chcete reporty provádět.

-

Typ a stav operací, pro které chcete report zobrazit, se vybere v pravé části kliknutím na
požadovanou operaci a její stav.

-

Výchozí nastavení filtrů a zobrazovaných dat se provádí na záložce Nastavení. Nastavení je
možné rovněž interně uložit prostřednictvím tlačítka Uložit a zároveň uložené profily načítat
pomocí Načíst. Pomocí tlačítka Odstranit je po možné profily mazat.

-

Na záložce nastavení je možné rovněž definovat parametry reportu, tj. Začátek týdne,
Interval pro aktualizaci a výchozí Časový interval. Dále je zde možné nastavit, jaké
operace chcete v pravé části zobrazovat: Check-In, Check-Out, Automatické zálohy a
Systémové události.

-

Zobrazení smazaných komponent je možné uskutečni pomocí tlačítka Smazané komponenty:
v sekci Check-In. Zároveň je nutné nastavit správné časové období v Časovém intervalu a
v sekci Oblast nastavit nad jakými daty bude vyhledání provedeno.

Při vypnutí Report klienta zůstane tento nástroj aktivní v části Active tray a průběžně Vás informuje
pomocí oken o prováděných informacích na Versiondog serveru. Chcete-li činnost zcela ukončit, je
nezbytné vypnout Report klienta právě v sekci Active tray pomocí Ukončit.

Nástroj report klient je postupně nahrazován pomocí Web server, který poskytuje širší škálu informací.

8. Architektura – ukázkové možnosti
Dále uvedená architektura zobrazuje typové možnosti připojení výrobních zařízení a Versiondog stanic
(klientských pracovišť) k Versiondog serveru.

Sítě a použité komunikační prvky
Podniková síť – zařízení i klientská pracoviště (Versiondog stanice) jsou připojena přímo po síti
Ethernet (Profinet) k Versiondog serveru.
Výrobní síť A – zařízení a klientská pracoviště se připojují z Výrobní sítě A typu Ethernet (Profinet),
která je přímo propojena s Podnikovou sítí prostřednictvím síťových prvků (např. router).
Výrobní síť B – zařízení se k hlavní Podnikové síti připojují přes Bránu (D) v podobě PC
s instalovaným Versiondog Backup & Compare Agentem, který komunikaci zprostředkovává, sítě však
zůstávají oddělené.
Připojení Versiondog stanice z Výrobní sítě B typu Ethernet (Profinet) přímo k Versiondog serveru je
možné, pokud místo Versiondog Backup & Compare Agenta bude použit software Versiondog
Gateway, která zprostředkovává komunikaci i pro klientské aplikace, sítě zůstávají rovněž oddělené.
V tomto případě jsou přenášené pakety dat kontrolovány a ověřovány tak, aby nedošlo k přenosu
jiných dat nežli požadovaných.
Výrobní síť C (Samostatné PLC) – reprezentuje lokální síť, kde neexistuje žádná možnost připojení
k Podnikové síti. V tomto případě je nutné pro provedení záloh použít Versiondog Backup klienta, na
který se přenese konfigurace z Versiondog serveru. Po připojení ke konkrétnímu zařízení nebo lokální
síti uživatel spustí vykonání zálohy.
Brána – PC s instalovaným Versiondog Backup & Compare Agentem / Versiondog Gateway.
Vizualizace WinCC – PC s instalovaným Versiondog HMI Backup & Compare Agentem.
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Doplňkové softwarové nástroje Versiondog
V architekturách systému Versiondog lze volitelně použít následující doplňující softwarové nástroje
Versiondog pro zprostředkování komunikace, rozložení zátěže a další rozšíření funkčnosti.

Versiondog Backup & Compare Agent
Versiondog Backup & Compare Agent je softwarový nástroj, který se používá:
1. Zajištění komunikace mezi oddělenými sítěmi pro provádění automatických záloh
prostřednictvím PC, na kterém není povoleno routování mezi sítěmi - sítě jsou oddělené.
V ukázkové architektuře slouží Brána (D) právě pro zprostředkování komunikace mezi
oddělenými sítěmi.
-

Zprostředkování komunikace může být i mezi dvěma různými typy sítě např. ze sítě
Ethernet na síť MPI / Profibus.

2. Pokud je vyžadován nástroj třetí strany pro zpracování dat (jako např. MS SQL server pro
porovnávání dvou verzí aplikací WinCC (MS SQL server je součástí instalace WinCC)), je
možné zpracování dat provádět na PC s Versiondog Agentem, kde je tento nástroj
(v uvedeném příkladě MS SQL server) instalován.
3. Rozložení zátěže – zpracování dat na více počítačích.
Konfigurace se vždy provádí i veškerá činnost je řízena na Versiondog serveru. Versiondog Backup &
Compare Agenti pouze zprostředkovávají komunikaci pro provádění automatických záloh a zajišťují
zpracovávání dat (nastavení zmiňovaných funkcí je volitelné).
Uživatel, který provádí konfiguraci a pracuje s daty, se vždy připojuje přímo k Versiondog serveru na
úrovni Podnikové sítě. Připojení uživatelů k Versiondog serveru na Podnikové síti z Výrobní sítě B
prostřednictvím stanice s Versiondog Agentem není možné.

Versiondog Gateway
Versiondog Gateway je softwarový nástroj, který se používá za účelem zprostředkování oboustranné
komunikace mezi dvěma sítěmi, jejichž komunikace je vzájemně blokována, tj. jak komunikace
z Versiondog serveru na zařízení umístěné na oddělené síti propojené prostřednictvím gateway, tak i
z Versiondog klienta umístěného na síti připojené k Versiondog serveru prostřednictvím gateway.
Versiondog Gateway tedy zprostředkovává komunikaci i pro klientská pracoviště, sítě však zůstávají
pro ostatní komunikaci oddělené.
V případě použití Versiondog Gateway na stanici označené Brána (D) by se pak bylo možné z Výrobní
sítě B typu Ethernet připojit Versiondog Klientem (v uvedeném případě z Versiondog stanice (H))
přímo k Versiondog serveru, tedy zajistit přenos dat i pro klientská pracoviště, přičemž komunikace je
sledována – přenášena jsou pouze data používaná Versiondogem.

Versiondog HMI Backup & Compare Agent
Některé typy vizualizačních aplikací v Runtime módu (spuštěném režimu) zamykají soubory, které není
možné při provádění zálohy kopírovat. V tomto případě je nutné použít software Versiondog HMI
Backup & Compare Agent, který provedení zálohy běžící vizualizační aplikace umožní.
Versiondog HMI Backup & Compare Agenty je nutné instalovat na každou stanici, kterou chcete v
Runtime módu zálohovat a je vyžadován zejména pro vizualizační aplikace WinCC od společnosti
Siemens.
V ukázkové architektuře je PC s instalovaným Versiondog HMI Backup & Compare Agentem označeno
písmenem G, druhé vizualizační PC označené písmenem F reprezentuje rovněž vizualizační aplikaci,
kde však Versiondog HMI Backup & Compare Agent není instalován. Pokud by se v tomto případě
jednalo o vizualizační aplikaci Siemens WinCC, nebylo by možné její zálohování v Runtime módu
provádět, ale bylo by možné zálohu provést pouze při jejím vypnutí.
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9. Vybrané typy nastavení
Nastavení automatického přihlašování do Versiondog
Nastavení se provádí přímo u zástupce - spouštěcí ikony (zejména na ploše), kterými jednotlivé moduly
spouštíte. Nastavení se provádí pro každý jednotlivý modul samostatně.
1. Na pravé tlačítko na konkrétní spouštěcí ikoně vyberte možnost Vlastnosti.

2. Na záložce Zástupce v sekci Cíl za stávající nastavení ukončené uvozovkami doplňte
přihlašovací parametry:
/account:Uživatel
/domain:Název domény
/password:Heslo
Poznámka:
Parametr domain je volitelný, používá se pouze pro uživatele z domény.
Příklad
Cíl: "D:\Program Files\vdogClient\VDogAdminClient.exe" /at:c
"/rd:D:\vd_Archiv\vdClientArchive"
Upravené nastavení Cíl: "D:\Program Files\vdogClient\VDogAdminClient.exe" /at:c
"/rd:D:\vd_Archiv\vdClientArchive" /account:Lukas /domain:domena /password:lukas
V uvedeném příkladě je nastaveno automatické přihlášení pro uživatele Lukas s heslem lukas
do domény s názvem domena.
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V případě nastavení automatického přihlašování do uživatelského prostředí Versiondog Klient je
doporučeno toto nastavení používat pouze na počítači s trvalým připojením k Versiondog serveru, tedy
v přihlašovacím dialogu je používáno výhradně přihlášení k Versiondog serveru. Pokud způsob přihlášení
měníte mezi lokálním a přihlášením k Versiondog serveru, není doporučeno automatické přihlášení
používat, protože při automatickém přihlášení je automaticky zvolen i způsob přihlášení, tj. lokální / k
Versiondog serveru dle posledního přihlášení.
V případě modulů Admin klient a Report klient je vždy nutné přihlášení k Versiondog serveru, tedy zde
se způsob přihlášení nemění.
Upozornění
Při automatickém přihlášení může dojít k přístupu k datům neoprávněné osoby, pokud nebudete počítač
při opuštění uzamykat. Zároveň nastavení přihlašovacích údajů je v čitelné podobě.

Nastavení paralelního vykonávání záloh
Nastavení je možné uskutečnit jak pro počet spuštěných uploadů v jednom čase, tak i pro počet
spouštěných kontrol (porovnávání) programů v jednom čase.
Nastavení počtu spuštěných uploadů běžících paralelně, pokud mají nastaven stejný čas pro spuštění,
je možné přidáním následující sekce do konfiguračního souboru:
Cesta k souboru: {Disk:\vdServerArchive\VD$A\Configuration\Upload}
Soubor: AgentStation.ini
Sekce: [Common]
Příkaz: 4900=1
Výsledkem je, že uploady programů jsou prováděny postupně, jeden za druhým (minimálně: 1,
výchozí: 5).
Nastavení počtu spuštěných kontrol (porovnávání) programů běžících paralelně je možné přidáním
následující sekce do konfiguračního souboru:
Cesta k souboru: {Disk:\vdServerArchive\VD$A\Configuration\Compare}
Soubor: AgentStation.ini
Sekce: [Common]
Příkaz: 4930=1
Výsledkem je, že kontroly (porovnání) programů je prováděno postupně, jeden za druhým
(minimálně: 1, výchozí: 5).
Poznámky:
Nastavení je možné v obou případech nejen pro sekci [Common], ale i pro jednotlivé třídy nahrávání
(např. UNC, SimaticS7), jejichž přesné označení je dle typu komunikačního modulu v konfiguraci úloh.
Pokud konfigurační soubor tuto sekci neobsahuje, dopište ji tam.
Sekce [Common] by měla být u obou souborů nastavena na hodnotu vyšší nežli 1, protože omezení
v této sekci se aplikuje na celý Versiondog server, tedy pro všechny třídy nahrávání.
Oba soubory, tj. Compare\AgentStaton.ini i Upload\AgentStation.ini jsou rovněž dostupné i
prostřednictvím Admin klienta v sekci INI soubory.

MS SQL server pro WinCC
Instalaci Microsoft SQL server v odpovídající verzi (jako je použita v rámci projektu) vyžaduje Versiondog
pro porovnávání změn (rozdílů) mezi jednotlivými verzemi u aplikací WinCC a WinCC flexible.
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Instalace musí být provedena jako pojmenovaná instance s názvem WINCC pro porovnávání změn
(rozdílů) mezi aplikacemi WinCC a s názvem WINCCFLEXEXPRES pro porovnávání změn (rozdílů) mezi
aplikacemi WinCC Flexible.

Obnovení F-bloků (Simatic)
Pokud chcete obnovit zálohu Siemens S7, která obsahuje F-bloky, Versiondog ve výchozím nastavení
tuto zálohu obnoví, ale bez F-bloků, o čemž je uživatel informován. Pokud chcete, aby byly F-bloky
rovněž obnoveny, je nutné uskutečnit následující nastavení prostřednictvím konfiguračního souboru na
klientské stanici.
Cesta k souboru: {Disk:\vdClientArchive\VD$A\Configuration\Upload}
Soubor: AgentStation.ini
Sekce: [SimaticS7]
Příkaz: 5092=Y
Poznámky:
Toto nastavení umožní obnovení F-bloků pouze na stanici (User klient), kde je provedeno. Po nastavení
se rovněž objevuje informační hlášení, obnovení F-bloků je však již povoleno.
Obnovení F-bloků je možné rovněž uskutečnit na úrovni globálního nastavení Versiondog serveru,
v tomto případě se nastavení uplatní pro všechny stanice a není možné ho již omezit. Stejně jako
v předchozím případě se objevuje upozornění, obnovení F-bloků je však již možné. Nastavení se provede
rovněž prostřednictvím konfiguračního souboru na Versiondog serveru.
Cesta k souboru: {Disk:\vdServertArchive\VD$A\Configuration\Upload}
Soubor: AgentStation.ini
Sekce: [SimaticS7]
Příkaz: 5092=Y
V obou případech platí, že pokud soubor AgentStation.ini, je nutné ho vytvořit, v opačném případně
pouze doplnit příslušný parametr / sekci.
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