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Aplikace ISO 7168 HTML View je ur ena ke
sledování dat získaných stanicemi imisní
kontroly ovzdu í.
K prohlí ení slou í internetový browser
zobrazující data v textové a grafické form .
Specifikace serveru
Windows NT Server 4.0 SP4 a Microsoft
IIServer 4.0
Windows NT Workstation 4.0 SP4 a MS
Personal WEB Server 4.0 (pro max. 10
aktivních klient )
Windows 2000 Server SP1
Windows 2000 Professional SP1 (pro max. 10
ISO7168 HTML View pracuje na modelu klient/server,
aktivních klient )
kdy na ádost klienta je serverem provedena
e být pou it i jiný server, pokud pln
po
adovaná innost a na klienta jsou odeslány jen
podporuje technologii ASP a COM (ActiveX)
hotové výsledky. Tento model innosti klade vy í nároky
na server, ale minimální nároky na vybavení klienta, kde
Specifikace klienta
posta í libovolný internetový prohlí
(navíc server
Internetový prohlí
odpovídající
e
pro
klienty
automaticky
generovat
na míru ité
specifikaci
stránky).
konsorcia W3C
Detailní popis innosti:
echny innosti vykonávají na serveru skripty ulo ené
v ASP stránkách, které p ed odesláním na klienta
generují p íslu nou HTML stránku.
1. P i ádosti klienta o seznam registrovaných m ení
(stanice a veli ina) projde server seznam registrací a
ode le jej na klienta.
2. u ivatel (na klientské stanici) vybere ze seznamu
po adovanou registraci, specifikuje p ípadné dal í
parametry a ode le údaje na server.
3. Server p ijme údaje specifikující po adovaná data,
otev e p íslu né datové soubory, na te data,
vygeneruje graf a tabulku. Kompletní HTML
dokument ode le klientovi.
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1. instalovat na server knihovny ActiveX DLL pro podporu ISO7168 HTML View
2. na serveru vytvo it adresá ovou strukturu systému ISO7168 HTML View
Internetový prohlí

(klient) není t eba speciáln konfigurovat

K aplikaci je dodán popis pou itých knihoven a ASP program .
ivatel tak má mo nost za lenit ISO7168 HTML View do vlastního podnikového
informa ního systému.
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