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VIDIUM
České uživatelské prostředí: ano

Integrace s Microsoft Office: využívá interních funkcí a možností MS Office

Počet instalací ve světě/ČR+SR: 0/1

Typický počet uživatelů aplikace: 5 až 20

Orientační cena typické instalace včetně nasazení systému (v Kč): statisíce

Reference v ČR/SR: NOVÁ HUŤ a.s., závod 10 - Koksovna

VIDIUM - vizualizace technologických dat

VIDIUM je informační systém pro sběr, analýzu
a vizualizaci dat z heterogenních zdrojů na zákla-
dě datového skladu a internetových technologií.
VIDIUM zpracovává data z libovolného počtu
rozdílných technologických celků, umístěných na
různých místech. Data transportuje a agreguje
do datového skladu a v jednotné formě prezen-
tuje uživateli.
Technologická data jsou získávána ze serverů
(např. s OS Novell, WIN/NT aj) a uložena v sou-
borech nebo přenášena pomocí protokolu DDE
(Dynamic Data Exchange). Transport zajišťují tzv.
datové pumpy. Obecně mohou technologické
systémy disponovat různými rozhraními, obje-
mem a formátem dat.
Datová pumpa zajišťuje spojení s provozními
počítači (zdroji dat). Data se zde načítají a ar-
chivují pro případ nečekané poruchy. Datová
pumpa mění formát a strukturu heterogenních
dat z různých zdrojů na formát požadovaný da-
tovým skladem. Následně data transportuje
počítačovou sítí do datového skladu.
Systém datové pumpy spolupracuje s progra-
movacím modulem zvaným Centrální manažer.
Ten slouží k řízení jednotlivých komponent sy-
stému, uchovává a poskytuje informace o stavu
systému a na základě toho umožňuje odborné
obsluze posuzovat problémové stavy.
Datový sklad je počítačový server, který tvoří
databáze rozšířená o aplikační programy. Data-
báze uchovává přijatá data a zpracovává podle

určeného předpisu (agregační funkce), např. ho-
dinový nebo směnový průměr údaje, nejvyšší
hodnota za hodinu, apod.
Konečná vizualizace systému pro uživatele pro-
bíhá na uživatelském PC. Statická HTML stránka
je podporována applety Java. Viditelným výsled-
kem je tedy HTML stránka, na které probíhá ak-
tualizace údajů. Uživatel má k dispozici celou
řadu nástrojů pro vlastní vizualizaci údajů z dato-
vého skladu. Jsou to např. nástroje Graf, Tabulka,
Trend apod.
Důležitou vlastností systému VIDIUM je, že uži-
vatel má k dispozici údaje z různých provozů na-
jednou. Použitím různých nástrojů může uživatel
sledovat procesy různých technologických celků
a vyhodnocovat závislost chování jednoho tech-
nologického procesu na druhém.
Systém VIDIUM využívá multimédií jako pro-
středku integrace dat, která pocházejí z různých
informačních zdrojů a jsou prezentována uži-
vateli. Těmito různými typy dat se rozumí grafika,
zvuk, animace a video. Multimédia přináší nové
možnosti v přijímání informací. Představují nový
typ rozhraní aplikace s výhodou rychlé a srozu-
mitelné komunikace uživatele s počítačem.

Výhody systému VIDIUM:
• eliminování nejednotnosti stávajících vizuali-

začních systémů
• zmenšení počtu drahých programových licencí

pořizovaných na každý uživatelský počítač
• výběr a vizualizace dat z různých technologií

současně

• zobrazení stávajících vizualizačních snímků
i snímků dodatečně vytvořených uživatelem

• omezení dodatečného programování podle
nových požadavků na vizualizaci dat - každý
uživatel si může vytvořit své uživatelské
pohledy (obrazovky), tzn. závislosti veličin
z různých technologických procesů bez účasti
programátora

• napojení na stávající technologie bez nutnosti
výměny jejich stávajícího aplikačního vybavení

Systém VIDIUM nachází své využití ve státní
správě, energetice, plynárenství a vodárenství
pro sběr dat a pro podporu rozhodování. Lze ho
využít v oblasti krizového řízení jako nástroj pro
modelování krizové situace (například vizuali-
zace zvýšení úrovně hladiny vody v povodňových
oblastech atd.).
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