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Úvod 
Nová verze produktu Versiondog 2.1.1 přináší oproti verzím 1.52.x mnoho nových funkčností i nové typy 
komponent, které rozšiřují funkčnost Smart Compare pro nové typy zařízení. Byl přidán nový modul pro správu 
archivu Versiondog serveru a rozšířeny byly i konfigurační možnosti u komunikačních modulů pro provádění 
automatických záloh. 

 

Hlavní novinky verze Versiondog 2.1.1 oproti verzím 1.52.x 

Konfigurační prostředí Versiondog serveru (AdminClient) 

 Přidán modul pro správu archivu Versiondog serveru 

 Přidány komunikační možnosti pro RSLogix5000 

 Rozšířena funkčnost pro automatické zálohy u PhoenixPCWorx, FTP a UNC 

 Dokončena třetí etapa vývoje modulu pro synchronizaci Versiondog serverů 

 Posílena výkonnost a dostupnost paralelních Versiondog serverů 

 

Uživatelský klient (UserClient) 

 Vylepšení funkčnosti pro Check-Out a Check-In 

 Vylepšeno zobrazení stromu projektu (project tree) 

 Rozšířena funkčnost pro export výstupů do PDF souboru 

 Implementována funkčnost pro otevření editoru na „dvojklik“ 

 

Reportní klient (ReportClient) 

 Implementován modul pro export do CSV souboru 

 

Inteligentní porovnávání (Smart Compare) 

 Nový typ komponenty pro soubory XML 

 Přepracovaná komponenta pro RSLogix5000 

 Rozšířena funkčnost komponent řídících programů pro PhoenixPcWorx, Siemens PCS7 a Schneider Unity 

 Rozšířena funkčnost pro komponenty WinWord a Excel 

 Nové možnosti konfigurace komparátorů u komponent pro roboty KUKA, ABB a ADEPT 

 Podpora nových verzí vývojových editorů pro: 

- Siemens PCS7 - verze 8 

- RSLogix5000 - verze 19 

- Schneider Unity - verze 6 

 

Služby (Services) 

 Podpora pro přihlašování uživatelů z více domén 

 Vylepšena funkčnost Versiondog gateway pro zabezpečené propojení sítí 

 

V tomto dokumentu jsou dále podrobněji představeny některé z výše uvedených novinek. 
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Modul pro správu archivu Versiondog serveru 
Archivovací systém Versiondog serveru uchovává velké množství dat, jejichž archiv je vhodné pravidelně 
zálohovat. Nový modul pro správu archivu umožňuje vytvařet zálohy tohoto archivu prostřednictvím uživatelsky 
přátelského průvodce. 

Kromě vytváření záloh (kopií dat) tento modul rovněž umožňuje data přenášet z archivu Versiodog serveru na jiné 
datové uložiště. Tato funkčnost umožňuje oprávněnému uživateli z archivu na Versiondog serveru odstraňovat verze 
programových a datových souborů u jednotlivých komponent. Doposud mohl oprávněný uživatel pouze mazat celé 
komponenty, čímž byly mazány i všechny verze na nich navázané; odstranění jednotlivých verzí možné nebylo. Je 
však nutné zdůraznit, že nikdy nedochází k okamžitému mazání dat, pouze k jejich přenesení na jiné datové úložiště. 

Pro vytváření kopií a přenos dat lze nastavit filtry určující, která data budou v rámci operace zpracována. Data se 
zpracovávají vždy dle časové posloupnosti, není tedy možné přenést např. pouze verzi 3, ale jen verze 1 až 3. Filtr je 
možné nastavit dle data, či počtu verzí. 

Na Versiondog serveru jsou uchovávány verze jednotlivých datových a programových souborů, jejich zálohy a 
záznamy o činnosti. Prostřednictvím průvodce je tedy možné zvolit, která z těchto dat budou v rámci operace 
zpracována. Jedná se o: 

 Verze komponent 

 Zálohy 

 Zaznamy z logu (události na serveru, provedené zálohy, operace Check-In / Check-Out) 

Při přesunu dat nedochází automaticky k mazání jejich historie, tedy i poté je možné mít k dispozici přehled o všech 
verzích, které byly doposud vytvořeny včetně komentářů u provedených změn. Konkrétní operaci, přesun či mazání, 
je možné nastavit pro konkrétní data prostřednictvím výběru komponent. 
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Komponenta RsLogix5000 
V rámci verze 2.1 došlo k přepracování typu komponenty pro RSLogix5000. Tento přepracovaný typ komponenty  
umožňuje provádět zobrazování rozdílů mezi jednotlivými verzemi (Smart Compare) i na počítači, kde není 
instalován RSLogix5000 editor. Díky tomu došlo k výraznému zvýšení výkonnosti a zkrácení času pro porovnání 
dvou verzí.  

Nově byla rozšířena popdpora RSLogix5000 editoru do verze 19. Inteligentní porovnávání (Smart Compare) tedy 
umožňuje zpracovat rozdíly v projektech vytvořených novými verzemi editoru. 

Součástí automatizované kontroly a zálohování programů ve výrobních zařízení je i zajištění komunikace na tato 
zařízení. Nově je možné pro připojení na koncová zařízení využít komunikační modul UNC, tedy nezávisle na 
RSLinx, který není vyžadován. S rozšířením komunikačních možností je umožněno i paralelní zpracování více úloh 
najednou. 
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Dokončena třetí etapa vývoje modulu pro synchronizaci serverů 
Vývoj modulu pro synchronizaci Versiondog serverů byl naplánován do někalika etap, v rámci kterých byl tento 
modul implementován a následně rozšiřován. 

Dokončení třetí etapy přineslo zejména rozšíření a vylepšení funkcí. Doplněn byl časový plánovač, který umožńje 
provádět synchronizaci dle předem stanoveného plánu. Synchronizaci lze nyní nově provádět pro neomezený počet 
Versiondog serverů. 

Dále došlo k rozšíření možnosti nastavení: 

 Synchronizačních prvků 

 Směru synchronizace 

 Nastavení synchronizace Symetrické / Asymetrické 

Údaje o vykonané synchronizaci jsou nově ukládány do logu. 

 

 

 

Posílena výkonnost a dostupnost paralelních serverů 
Se synchronizací úzce souvisí funkčnost paralelních serverů, které jsou používány zejména u velkých aplikací pro 
rozložení zátěže mezi dva Versiondog servery. 

Vylepšeno bylo zajištění redundance těchto serverů včetně redundance datových archivů. Zvýšena byla i výkonnost 
pro automatické rozkládání uživatelských aktivit a vykonávání kontrol a záloh výrobních zařízení. V případě 
kontrolní a zálohovací úlohy je možné přímo uživatelsky nastavit, který server ji vykoná. 
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Nový typ komponenty pro soubory XML 
Řada typů komponent Smart Compare byla rozšířena o nový typ komponenty pro soubory formátu XML. 

Tento nový typ komponenty umožňuje i pro formáty XML využívat unikátní možnost rychlé a přehledné analýzy 
změn mezi různými verzemi (funkčnost Smart Compare) a další funkčnosti produktu Versiondog. 

Porovnávání rozdílů probíhá na úrovni vlastností a obsahu, a to jak textu, tak i tabulek. Pro komponentu jsou 
dostupné i komunikační moduly UNC a FTP, které umožňují tyto soubory automatizovaně načítat ze vzdálených 
zařízení a kontrolovat jejich změny oproti předchozí verzi (funkčnost Auto Backup and Compare). 
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Implementován modul pro export do CSV souboru 

Reportní klient systému Versiondog slouží zejména pro administrátory, kterým poskytuje informace o provedených 
operacích a činnosti celého systému. Uživatel tak má přehled nejen o přenosech dat mezi klienty a serverem, ale i o 
provedených úlohách a jejich výsledcích nebo případných chybách. Všechny tyto informace bylo dříve možné 
průběžně ukládat do PDF souboru nebo tisknout. Jedná se o: 

 Check-In operace 

 Check-Out operace 

 Zálohy 

 Systémové události 

Nový modul umožňuje tyto informace prostřednictvím průvodce exportovat také do CSV souboru, což umožňuje 
jejich zpracování dalšími systémy jako např. SAP. Export je možné provádět ručně, tj. na žádost uživatele, nebo 
pravidelně dle nastaveného časového plánu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantek (CS) s.r.o., Sušilova 1528/1, 500 02 Hradec Králové, ČR, Tel: +420-495 219 072, 495 219 073, www.versiondog.cz 



Strana 8 

Pantek (CS) s.r.o., Sušilova 1528/1, 500 02 Hradec Králové, ČR, Tel: +420-495 219 072, 495 219 073, www.versiondog.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Versiondog 2.1.1
	Co je nového
	Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o.


