
3 Sistema de control i adquisició de dades                        97

3 Sistema de control i adquisició de dades

Tot seguit abordem l’elaboració – per a la nostra instal·lació en concret – del sistema de control i
adquisició de dades (SCADA) que ens permetrà dur a terme l’explotació de la instal·lació.

En primer lloc descrivim els elements, tant de hardware com de software, que permeten la gestió
tècnica de la instal·lació. A continuació ens centrem en l’aplicació PROVI que permet personalitzar
l’SCADA per a la nostra instal·lació.

3.1 Característiques

El sistema de control i adquisició de dades (SCADA) té la funció de centralitzar les dades útils per a
l’explotació de la instal·lació, fer d’interfície entre l’usuari i el sistema i permetre el control sobre totes
les parts de la instal·lació.

L’SCADA implantat, com en l’aplicació de programació, és de la casa Sauter. Està format per uns
equips que permeten la comunicació amb el sistema d’automatització i un programa informàtic
anomenat PROVI (versió 2.5) que permet a l’usuari portar el control de la instal·lació de manera
centralitzada.

Els equips que permeten establir la comunicació amb la xarxa d’autòmats programables són:

Placa controladora per a PC

La placa controladora per a PC és de la casa Sauter, model EYS 3A 680. Aquesta placa és del tipus
ISA i és de 16 bits.

Constitueix el cor del sistema SCADA. Té la funció de processar i gestionar les dades provinents de
les unitats locals i les dades que s’hi envien a aquestes, perquè el programa PROVI pugui
monitoritzar-les eficientment.
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Fig. 3.1. Placa controladora tipus ISA, model EYS 3A 680 de Sauter.

Els missatges provinents de les unitats locals s’envien al programa PROVI, mentre que les ordres i
comandes que l’usuari introdueix a través del PROVI es processen i s’envien a les unitats locals.

Perquè la placa controladora pugui portar a terme les seves funcions, cal reservar una IRQ (sol·licitud
d’interrupció) en el PC on s’instal·li. Un cop hem muntat la placa en un  dels slot lliures, iniciem el
Windows i anem a Inicio  Configuración  Panel de control  Sistema  Administrador de

dispositivos  Propiedades  Solicitud de IRQ  Reservar recursos.

Fig. 3.2. Sol·licitud de reserva de IRQ per a la placa controladora.
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Marquem Agregar i sol·licitem la IRQ 10. A continuació, marquem sobre Acceptar i en la pestanya
Reservar Recursos seleccionem Entrada/Sortida (E/S). Reservem les E/S 100 – 107.

Driver de dades

És de la casa Sauter, model EYZ 3A 681. Té la funció de transmetre les dades entre el controlador i les
diferents unitats locals. La transferència de dades es realitza segons el protocol EY2400 de Sauter. Es
connecta al controlador per mitjà de la connexió DB9 i al bus de comunicacions a través de les línies
DL1 i DL2 (cables “a” i “b” del bus).

Fig. 3.3. Driver per a línia de dades EYZ 3A 681 de Sauter.

Fig. 3.4. Elements del sistema de control i adquisició de dades.
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3.2 El programa PROVI i les seves aplicacions

3.2.1 Generalitats

El programa PROVI versió 2.5 de què disposa el CER&C ha estat desenvolupat per la casa Sauter i té
per objectiu portar a terme la gestió tècnica centralitzada d’instal·lacions petites i mitjanes.

Les funcions d’aquest programa són dues:

 Crear i configurar el sistema de control i adquisició de dades. Un conjunt d’aplicacions ens
permeten definir totes i cadascuna de les funcions que tindrà el programa, que es poden
adaptar a la nostra instal·lació en particular.

 Portar a terme l’explotació de la instal·lació. Un cop creades totes les parts del SCADA,
l’aplicació temporal anomenada “Lz” permet, amb l’entorn Windows, treure profit de totes les
funcions. Així doncs, serà a través d’aquesta aplicació que posarem en marxa els equips,
fixarem consignes, etc.

3.2.2 Instal·lació del PROVI 2.7

L’equip mínim recomanat pel fabricant per a un bon aprofitament del programa es compon de:

 Maquinari

 Processador Pentium a 133 MHz
 Memòria RAM 16 Mb
 Disc dur de 1 Gb
 Disquetera 3,5”
 Interfícies:

1 port sèrie
1 port paral·lel (impressora)
1 espai per a placa tipus ISA (controlador de PC)

 Monitor VGA, SVGA o XGA

 Programari

 MS DOS versió 5.0 o superior
 Windows 3.1 (3.11), Windows 95 o Windows 98
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Un cop hem instal·lat el programa, hem de modificar l’arxiu SYSTEM.INI. Obrim aquest arxiu i anem
a la secció [386Enh]. Suprimim el signe “!” de la línia:

!device=vinthand.386

El programa d’instal·lació genera els directoris següents:

 PROVI. En aquest directori s’hi troben els fitxers necessaris per al funcionament del PROVI.

 DEF_PROJ. Hi ha emmagatzemats els fitxers per defecte dels futurs nous projectes. Aquests fitxers
no s’han de modificar.

 PINFO. S’hi guarden els arxius d’imatges de format .bmp que es creen per als nous projectes.

 PROJEKT. Aquest directori conté els directoris de cada projecte creat.

 DATA. S’hi emmagatzemen totes les dades dels projectes: imatges, dinamitzacions, etc.

 PZT_EDIT. S’hi emmagatzemen les variables de cada projecte, generades amb l’editor PZT.

3.2.3 Creació i configuració del projecte

La definició d’un nou projecte es porta a terme a través de l’aplicació Project Manager o gestor de
projectes (Pm).

Pm
Fig. 3.5. Icona de l’aplicació gestor de projectes.

El primer que hem de fer és assignar un nom al projecte. En el nostre cas l’anomenarem cerc. Amb el
ratolí seleccionem Fichero – Proyecto Nuevo en la barra de menús, i tot seguit introduïm el títol del
projecte. Un cop ho hem fet, el programa ens crearà una carpeta anomenada cerc en el directori Provi

 Projekt.

El Gestor de Projectes ens permet configurar una sèrie de propietats:

 Característiques de la pantalla (Configuración – Confg. Gráfico).
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Hi assignem una resolució de 800x600 punts. A més, definim la resta d’opcions de manera que, en
executar-se l’aplicació temporal Lz, desapareguin les barres de menú del Windows i la finestra de Lz
ocupi tota la pantalla.

 Opcions del programa Lz (Configuración – Tps de fct).

Permet establir quines aplicacions s’activaran en iniciar-se el programa temporal Lz. La configuració
per defecte ens permet activar totes les aplicacions de què disposa el ProVi.

 Codis de seguretat (Configuración – Prot. Código acceso).

Aquesta opció permet limitar el control sobre les instal·lacions en funció d’una determinada jerarquia
d’usuaris.

Per a cada usuari diferent podem assignar una contrasenya (password), un temps màxim abans de
tornar a demanar la introducció de la contrasenya i uns nivells d’accés.

Definim dos tipus d’usuaris diferents:

Supervisor. Serà l’usuari amb ple poder sobre el govern dels equips.

User#. Aquests usuaris només podran posar en marxa o aturar els equips en règim automàtic
(a través de l’ordre de funcionament general) i en cap cas en règim local. Tindran autoritat per
canviar les consignes de regulació, prèvia introducció de la contrasenya.

Definim dos nivells d’accés:

Nivell 1. Comprèn les variables amb codi 0 o 1 (vegeu l’apartat de definició de variables).
L’ordre de funcionament general i les consignes de regulació estan dins aquest nivell.

Nivell 2. Comprèn les variables amb codi 0, 1 o 2. A més de les anteriors, també pertanyen a
aquest nivell les ordres de marxa/aturada dels equips.

L’usuari Supervisor tindrà accés als dos nivells, mentre que els usuaris User# només podran accedir al
nivell 1.

3.2.4 Definició de variables

El projecte cerc que acabem de crear és vàlid per a totes les possibles regulacions que programem. Ara
bé, la definició de les variables que ha d’emprar el programa PROVI varia en funció del tipus de
regulació. Així doncs, cal que definim tantes llistes de varibles com regulacions programem. La
creació i definició d’una llista de variables es du a terme per mitjà de l’editor de variables PZT.
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PZT Edit
Fig. 3.6.  Icona de l’editor de variables PZT.

El menú Fichero ens permet crear una nova llista de variables, que anomenem cerc1. Aquesta llista
correspondrà a la regulació base que ja hem descrit.

En el menú Lista Instal. podem obrir i editar aquesta nova llista. Ens apareix una taula, on cada fila
representa una variable diferent. Cada variable té 8 camps per definir:

 Nombre. Correspon al nom de la variable. Pot tenir un màxim de 8 caràcters.
 Texto. És la descripció de la variable, que apareixerà en les dinamitzacions del programa

temporal (Lz). Per tant, convé que sigui una descripció breu i clara.
 Dimensión. Les unitats de mesura de la variable. En les variables sense dimensió deixarem

buit aquest camp.
 VA. Aquest camp indica si la variable és auxiliar o no. Si l’activem aquest camp, la variable

no podrà ser dinamitzada en el programa temporal, i només es podrà utilitzar per a càlculs en
l’aplicació Editor de fórmules.

 Identif. És un codi numèric que representa els diferents tipus de varibles que podem
gestionar. En el nostre cas, els tipus emprats són:

Taula 3.1 Codis identificadors per a cada tipus de variable.

Identificació Tipus de variable

100 Valor binari d’alarma

200 Valor binari d’estat

300 Ordre de comandament

340 Ordre de comandament multiposició

400 Adreça d’una mesura (general)

420 Adreça d’una mesura 0..100

440 Adreça d’una mesura  –100..0

460 Adreça d’una mesura –100..100

820 Senyal de consigna digital

840 Senyal de consigna analògic

2200 Paràmetres d’un regulador

 AG. És l’adreça de grup. Representa el codi que hem assignat a cada unitat local.
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Taula 3.2. Adreces de grup per a les unitats locals instal·lades al CER&C.

AG Unitat local

001 RSE

002 RSK

010 ECOS (sala polivalent)

011 ECOS (tovera laboratori)

012 ECOS (ranura 1)

013 ECOS (ranura 2)

014 ECOS (despatx 1)

015 ECOS (despatx 2)

016 ECOS (laboratori)

 DMF. Adreça de màquina fina. És l’adreça de la variable en la unitat local a què pertany.
 CS. És el nivell de prioritat d’adquisició de la variable des de la unitat local corresponent.

Taula 3.3. Jerarquia de prioritats per a l’adquisició de les variables.

Nivell Tipus

0 Urgent

1 Important

2 Quan hi hagi temps

3 Mai

A més d’aquests camps, cada variable té una sèrie de propietats vinculades a la seva adquisició i
visualització en el programa temporal Lz.

3.2.5 Edició de les finestres gràfiques

Per facilitar la gestió de les diferents parts de la instal·lació, estructurarem el programa temporal en
diferents finestres. En cadascuna d’aquestes finestres representarem simbòlicament els diferents
equips. En el nostre cas, seguim l’estructura de finestres següent:
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Fig. 3.7. Arbre de les diferents finestres que formen el programa.

La creació de les finestres gràfiques es porta a terme per mitjà de qualsevol editor gràfic que generi
arxius del tipus de mapa de bits (.bmp). Hem elaborat les finestres amb l’editor Paint del Windows.
L’única limitació gràfica que tenim és que el PROVI treballa a 16 colors.

Guardem els diferents arxius .bmp en el directori Provi  Projekt  cerc, de manera que
posteriorment el programa els podrà reconèixer.

3.2.6 Dinamització de finestres

La dinamització de les finestres gràfiques es fa amb l’ajuda de l’aplicació Editor Gràfic del PROVI.

Basis
Fig. 3.8. Icona de l’editor de gràfics.

En la barra de menús anem a Fichero  Abrir. Apareix un quadre de diàleg que ens demana el
projecte i la finestra que volem obrir:

PRINCIPAL

INFORMATIVES OPERATIVES

REGULACIÓ QUADRE

VÀLVULES

CAIXES VAV CLIMATITZADOR

CIRCUITS HIDRÀULICS
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Fig.3.9. Quadre de diàleg per obrir una finestra.

La dinamizació de finestres consisteix a assignar a les diferents zones de la imatge en format .bmp les
variables o els enllaços (amb altres finestres) que hi vulguem representar. Això es fa situant en
aquestes zones diferents referències. En el nostre cas, hem dinamitzat variables i enllaços amb els
tipus de referències següents:

 Objectes

Els objectes s’utilitzen per dinamitzar variables associades a estats o valors numèrics del procés.
Aquest tipus de referència ens servirà per dinamitzar estats d’equips, posicions de vàlvules, valors de
temperatura o humitat, etc.

Aquesta opció s’activa marcant en la barra de menús Fichero  Editor Objeto.

Distingim cinc tipus diferents d’objectes en funció del tipus de representació gràfica associada:

Estat. Amb aquest objecte dinamitzem variables amb un número d’estats discrets, per exemple
l’ordre 0/AUT/1 d’una màquina. A cada estat de la variable s’associa un objecte.

Els objectes són imatges que hem creat anteriorment amb un editor gràfic dins una finestra del
tipus .bmp. Perquè el PROVI reconegui aquestes imatges com a objectes cal guadar-los des de
l’editor de gràfics com a símbols:

1. Des de l’editor de gràfics del PROVI, obrim la finestra .bmp que conté la imatge que
volem convertir en símbol.

2. Seleccionem Símbolo  Guardar en la barra de menús.
3. Enmarquem l’espai que volem convertir en símbol (amb el botó esquerre del ratolí

desplacem el marc i amb l’esquerre en variem la grandària).
4. Fem doble clic al botó esquerre del ratolí. Ja hem creat el símbol.

Un cop fet això ja podem crear un objecte del tipus estat en una finestra qualsevol.
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1. Obrim la finestra en la qual volem incloure l’objecte estat: Fichero  Abrir.
2. Anem al menú Fichero  Editor objecto. A continuació anem al menú Símbolo 

Estado.
3. Ens apareix un quadre de diàleg on hem de seleccionar la variable que volem dinamitzar,

els diferents símbols que volem associar a cada estat d’aquesta variable i la posició del
símbol en la finestra:

Fig. 3.10.  Quadre de diàleg per a la creació d’un objecte tipus estat.

Color. Aquest tipus d’objecte dinamitza l’estat d’una variable discreta per mitjà del canvi de
color d’una determinada regió de la finestra.

1. Seleccionem el menú Símbolo  Color.
2. Apareix un quadre de diàleg on escollim la variable que volem dinamitzar, els diferents

colors per a cada estat i la zona de la finestra on està activa la dinamització:

Fig. 3.11.  Quadre de diàleg per a la creació d’un objecte tipus color.

Dinamitzarem amb objectes tipus color els estats marxa/aturada dels equips, els estats
d’alarma de les màquines, etc.

Text. Aquest tipus d’objecte és útil per dinamitzar text auxiliar com ara la data i l’hora actual.
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1. Seleccionem el menú Símbolo  Texto.
2. Apareix un quadre de diàleg on escollim la variable que volem dinamitzar i la posició dins

la finestra:

Fig. 3.12. Quadre de diàleg per a la creació d’un objecte tipus text.

Número. Dinamitzarem com a objectes tipus número les variables numèriques com ara
temperatures i humitats relatives. El procés és anàleg als dels altres objectes:

1. Seleccionem el menú Símbolo  Número.
2. Apareix un quadre de diàleg on escollim la variable que volem dinamitzar, la seva posició

en la finestra i el número de dígits amb què la volem representar:

Fig. 3.13. Quadre de diàleg per a la creació d’objectes tipus número.

Barra gràfica. És una alternativa a la dinamització tipus número, en la qual representem el
valor de la variable numèrica emplenant d’una barra gràfica. Utilitzem aquest tipus de
dinamització per a la representació de la qualitat d’aire ambient i complementàriament per a
diverses temperatures.

1. Seleccionem el menú Símbolo  Relleno.
2. Apareix un quadre de diàleg on escollim la variable que volem dinamitzar, els valors

màxims i mínims de l’emplenat i la posició i el color de la barra.
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Fig. 3.14. Quadre de diàleg per a la creació d’un objecte tipus barra gràfica.

 Diàlegs

Els diàlegs són referències que apunten a altres finestres. Serveixen per dinamitzar salts d’una finestra
a una altra o per mostrar finestres de representació temporal de variables.

Aquesta opció s’activa marcant en la barra de menús Fichero  Editor diálogos.

Podem crear diàlegs amb diferents representacions:

Botones de texto. Són marcs creats automàticament (sense necessitat de definir prèviament
símbols associats), en què només cal introduir el text que volem que aparegui en el marc, la
posició d’aquest i la finestra a la què apunta.

1. Seleccionem el menú Entrada directa  Botones texto.
2. Apareix una llista en què podem inserir un botó de text:

Fig. 3.15.  Quadre de diàleg per a la creació d’un botó de text.

En la pestanya Ver escollim la posició i les dimensions del botó, així com el text que hi volem
inserir.
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Fig. 3.16.  Quadre de diàleg per a la creació d’un botó de text.

En la pestanya Texto introduïm la finestra a la qual apunta el botó (la finestra que apareixerà
en fer clic en el botó).

Botones gráficos. Tenen la mateixa funció que els botons de text, però en lloc de quadres de
text fem aparèixer símbols gràfics (creats igual que per crear objectes tipus estat).

1. Seleccionem el menú Entrada directa  Botones gráficos.
2. Apareix una llista en la qual podem inserir un botó de gràfic:

Fig. 3.17. Quadre de diàleg per a la creació de botons gràfics.

En la pestanya Ver escollim la posició i les dimensions del botó, així com el símbol que hi
volem representar.
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Fig.3.18. Quadre de diàleg per a la creació de botons gràfics.

En la pestanya Texto introduïm la finestra a la qual apunta el botó (la finestra que apareixerà
en fer clic en el botó).

 Tendències

Aquestes referències serveixen per dinamitzar en una determinada finestra les corbes d’evolució
temporal que haguem definit prèviament amb l’editor de corbes de tendència (que més endavant
explicarem).

La seva utilització és simple:

1. A la barra de menús seleccionem Fichero  Editor Tend.

2. Anem a Tend.  Seleccionar. Apareix una llista de corbes de tendència. Fem clic a Aceptar en
qualsevol número buit de la llista.

Fig.3.19. Llista de les corbes de tendència.

3. Apareix un quadre de diàleg on definim les propietats de la corba de tendència. Al camp Curva
tend. seleccionem la corba de tendència creada anteriorment amb l’editor de corbes de tendència.
Al camp Dirección posem el nom amb el qual l’editor de diàleg coneixerà la finestra de la corba
de tendència.
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Fig. 3.20. Quadre de diàleg de les característiques de la corba de tendència.

3.2.7 Emmagatzemament i representació de dades

Una de les possibilitats més interessants que ofereix el PROVI consisteix en l’emmagatzemament i la
representació dels valors temporals de les variables. Aquesta opció ens serà molt útil quan vulguem
analitzar l’evolució de les variables més importants des de diferents regulacions de la instal·lació.

Els bancs històrics que hem creat són:

 TEMP. En aquest banc emmagatzemem l’evolució de les temperatures d’aire de retorn, exterior,
impulsió i ambient.

 CLIMA. Guardem les temperatures d’aire en les diferents seccions del climatitzador (aire de
barreja, abans de la bateria de fred, abans de la bateria de calor, a la sortida de les bateries i al
conducte d’impulsió).

 HUMI. Guardem les humitats relatives de retorn, exterior i ambient.

 COND. Guardem les condicions ambientals del laboratori (temperatura, humitat relativa i qualitat
d’aire ambient).

 AIGUA. Guardem les temperatures d’aigua (impulsió i retorn de caldera, retorn de màquina
reversible i impulsió del secundari del bescanviador). Aquest enregistrament és incompatible amb el
del banc CLIMA, ja que les sondes de temperatura d’aigua estan connectades a les mateixes entrades
que les temperatures d’aire de climatitzador.

L’emmagatzemament de dades es fa a través de bancs històrics. Per definir un banc històric de dades
emprem l’aplicació Editor de base de dades del PROVI.

DataBase
Fig. 3.21 Icona de l’editor de base de dades.
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Per definir un banc històric de dades en aquesta aplicació seguim els passos següents:

1. Seleccionem Fichero  Abrir en la barra de menús. En el quadre de diàleg que apareix escollim
el projecte i donem un nom al banc històric (Tabla).

Fig. 3.22. Quadre de selecció del banc històric (taula).

2. Anem al menú Configuración de la barra de menús. Apareix un quadre de diàleg en el qual
introduïm les propietats de la taula.

- Activado por dirección. En aquest camp indiquem quina és la condició perquè s’iniciï el
procés d’enregistrament de dades. Escollim la tecla de funció F1 (_F1) per a totes les taules
llevat de la AIGUA, que s’activarà amb la tecla F2 (_F2).

- Grabar datos cada. El temps entre enregistrament de valors d’una mateixa variable se
selecciona amb els elements de sistema (per exemple, _Min5 si volem enregistrar els valors de
les variables cada cinc minuts).

- Nº direc. de fichero. El nombre de variables que tindrà la taula.
- Nº de valores por direc. El nombre de valors que enregistrem de cada variable seleccionada.
- Tamaño. Ens informa de la grandària que tindrà el fitxer ple (nombre de direccions per

nombre de valors per direcció).
- Buffer lleno. Seleccionem aquesta opció si volem que una vegada ple el fitxer

d’enregistrament es generi una còpia (backup).
- Nº de copias. Nombre màxim de còpies que farem del fitxer d’enregistrament.
- Fichero. Nom del fitxer de còpia.

Un cop hem definit les propietats del banc històric, hem de dir quines variables volem emmagatzemar
en el banc. Anem al menú Lista, i introduïm les variables en cada banc històric.

Per poder visualitzar els valors abans emmagatzemats a través del programa temporal Lz, cal editar les
gràfiques corresponents. Això es fa per mitjà de l’editor de tendències.
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Històrics
Fig. 3.23. Icona de l’editor de tendències.

Obrim el banc històric de dades creat anteriorment amb l’editor de base de dades. Seleccionem
Fichero  Abrir i introduïm el projecte i el banc històric (tabla).

Per editar les propietats de la gràfica, anem al menú Def. Curvas tendencia. Apareix una quadre de
diàleg com el següent:

Fig.3.24.  Quadre de diàleg de les característiques de la gràfica.

- Fichero de recog. És el nom del banc històric des d’on importem els valors de les variables.
- Tipo curva. Com que volem representar variables en funció del temps, sempre escollirem

l’opció Curva.
- Eje X. Propietats de la gràfica.
- Eje Y. Propietats de la gràfica.
- Direcciones. Escollim les variables del banc històric que volem representar, el color de línia i

el rang de valors.
- Visualización. Propietats de la gràfica.
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3.2.8 Programes horaris

Un programa horari és un seguit d’instruccions que s’executen automàticament i de forma repetitiva
en el temps sense intervenció de l’usuari i que actuen sobre el funcionament de la instal·lació.

El PROVI té una aplicació destinada a la creació de programes horaris: és l’editor de programes
horaris.

PMH
Fig. 3.25 Icona de l’editor de programes horaris.

Per definir un programa horari dins d’aquesta aplicació, seguim les instruccions següents:

1. Seleccionem Fichero  Abrir de la barra de menús. Escollim el projecte que ens interessi.
2. Seleccionem Programa horario  Programa normal de la barra de menús. Apareix un quadre de

diàleg com el següent:

Fig. 3.26. Quadre de diàleg del programa horari.
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En aquest quadre és on definim el comportament que les variables hauran de seguir quan estigui actiu
el programa horari. Podem definir dos programes per a cada variable (Programa 1 i Programa 2).
Definirem el primer com a Estiu i el segon com a Hivern.

- Fem clic a Nuevo i introduïm un text explicatiu de la variable que anem a programar.
- Al camp Dirección escollim la variable de procés que volem programar.
- Programa normal activo si. Aquí introduïm la condició (en forma d’expressió lògica) perquè

s’activi el programa horari sobre la variable. En el nostre cas, la condició serà que l’ordre de
funcionament general (OFG) estigui en estat ON.

- Fent clic amb el botó esquerre del ratolí sobre els camps dels dies de la setmana apareix el
següent quadre de diàleg:

Fig. 3.27. Quadre de diàleg del programa horari d’una variable tipus 0/AUT/1.

En aquest quadre introduïm els estats de la variable i les hores i els dies en què volem que
s’activin. Podem definir fins a sis estats diferents per a cada dia de la setmana.

- Fem clic a Guardar perquè el programa quedi enregistrat.

3.2.9 Programa temporal

El programa temporal Lz és l’aplicació que permet controlar en temps real el comportament de tota la
instal·lació, així com visualitzar històrics de dades o detectar anomalies en el funcionament dels equips
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(alarmes). Totes les accions que hem realitzat sobre la resta d’apliacions del PROVI estan orientades a
fer aquesta aplicació al més simple, clara i útil possible.

Per tal d’executar el programa temporal activem la icona Lz en l’opció Programas del menú Inicio de
Windows.

Lz
Fig. 3.28. Icona del programa temporal Lz.

Tot seguit s’executen totes les aplicacions que haguem seleccionat a Opciones del programa Lz de
l’apartat Creación i configuración del proyecto (4.2.3).

Apareix un quadre de diàleg que ens demana quin projecte volem executar. El projecte base
s’anomena cerc.

Fig. 3.29. Quadre de selecció del projecte que volem executar.

Si volem que no aparegui aquest quadre i que directament carregui el projecte cerc, obrim el gestor de
programes del Windows i obrim les Propiedades de la icona Lz de PROVI. Afegim cerc a la comanda
d’execució:

C:\ProVi\LZ.EXE cerc

En el capítol següent, “Manual d’ús de la instal·lació”, expliquem com es pot gestionar la instal·lació
de manera centralitzada des d’aquesta aplicació.


	c: © Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000. 


