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OPEN SOURCE SOFTWARE IN 
WAPSCADA AND WEBCONTROL 

Abstract: This article deals with the use of 
open source software for industrial control and 
supervision systems. The introductory part 
concentrates on some existing open source 
software  which could be used in software 
development. Further on the functional 
description of WapScada and WebControl are 
presented. The concluding part gives some 
examples of existing applications and an 
overview of advantages and disadvantages of 
open source software in such applications. 

1 Uvod 

Prav tako kot pojav računalnikov in interneta 
je zadnje čase pozornost gospodarstva pritegnil 
pojav odprte kode. Že bežnejši pregled 
ustreznih virov kaže, da postaja odprta koda  
vse pomembnejša in uporabnejša možnost za 
zagotavljanje potrebnih programskih rešitev in 
informacijskih storitev. V gibanje se vključuje 
tudi vse več držav in njihovih institucij. Vpliv 
odprte kode ter modeli uporabe in razvoja, 
prinašajo veliko sprememb v programsko 
industrijo in z njo posredno v celotni 
informacijski sektor. Programska oprema, ki 
deluje na osnovi odprte kode, je že začela 
spreminjati pravila na trgih informacijske 
tehnologije, kar kaže na to, da bodo tista 
podjetja, ki bodo prva pri uporabi te tehnologije, 
imela določene konkurenčne prednosti.  

Zaradi tega dejstva in zaradi prednosti, ki jih 
prinašajo rešitve na osnovi odprte kode, smo se 
v skupini podjetij Genera odločili, da del 
razvoja svojih programskih rešitev in 
informacijskih storitev za industrijske aplikacije 

nadaljujemo na obstoječih in preizkušenih 
programskih rešitvah odprte kode. 

Prvo priložnost za nadaljevanje razvoja naših 
rešitev na osnovi odprte kode smo dobili s 
sodelovanjem v projektu INES, ki poteka v 5. 
okvirnem programu EU za mala in srednja 
podjetja. Predmet projekta je razvoj 
kompleksnega informacijskega sistema za 
alarmiranje in obveščanje v industrijskih 
podjetjih – WapScada. Kasneje smo se zaradi 
dobrih izkušenj odločili tudi za enak način pri 
razvoju spletne storitve za daljinski nadzor in 
alarmiranje – WebControl in poslovnega 
portala – Energetika.NET. 

2 Uporabljene obstoječe rešitve 

Prvi del projekta razvoja je bil namenjen 
evaluaciji in izbiri obstoječih rešitev odprte 
kode. Odločili smo se za naslednje produkte: 

Operacijski sistem: Debian GNU/Linux 3.0 

Relacijska podatkovna baza: MySQL 3.23.49 

Adminstracija baze: phpMyAdmin 2.2.3 

Spletni strežnik: Apache 2.0.42 z Tomcat 
4.1.18 za implementacijo Java™ Servlets in 
JavaServer Pages™ 

WAP prehod in SMS strežnik: Kannel 1.2.1 

Razvoj programske opreme poteka v 
razvojnem okolju Java™ z uporabo Java™ 
Servlets in JavaServer Pages™ tehnologij. Pri 
delu se uporablja tudi veliko druge programske 
odprte programske kode, največ iz projekta 
Jakarta (jakarta.apache.org), ki poteka pod 
okriljem Apache Software Foundation 
(www.apache.org) in skrbi za razvoj in 
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vzdrževanje kvalitetne programske opreme v 
Java™ okolju na pricipu odprte kode. 

3 WAPSCADA - informacijski sistem za 
alarmiranje in obveščanje v industrijskih 
podjetjih 

Digitalna mobilna omrežja odpirajo široke 
možnosti uporabe na tudi področju aplikacij v 
industriji in energetiki. Razvoj generacij 
mobilnih sistemov je prikazan na sliki 1.  

Slika 1: razvoj generacij mobilnih sistemov 

Medtem, ko so prve generacije reševale 
predvsem prenos govora, pa se sedanje 
generacije ukvarjajo največ z učinkovitim 
prenosom podatkov (2G, 2G+) in multimedijo 
(3G).  

Na pobudo vodilnih svetovnih proizvajalcev, 
med njimi so Nokia, Ericsson in Motorola, je 
nastal standard za brezžični prenos informacij 
WAP (Wireless Application Protocol). Za 
uporabnike v industriji in energetiki prinaša 
WAP pomembno lastnost, saj omogoča mobilni 
internet na majhnih prenosnih napravah, kot sta 
mobilni telefon (GSM) in dlačni računalnik 
(PDA). 

Uporaba novih tehnologij skoraj vedno 
zaostaja za njihovim razvojem, kar še posebno 
velja za tradicionalne tehnične panoge, kot je 
tudi avtomatizacija v industrijskih procesih. V 
Generi smo se že zelo zgodaj (2000) odločili za 
razvoj rešitve WapScada, ki je bila v začetku 
namenjena zgolj nadgradnji obstoječih SCADA 
sistemov z WAP pregledovanjem, sedaj pa 

predstavlja kompleksen sistem za alarmiranje in 
obveščanje, saj vključuje tudi druge oblike 
komunikacije človek-stroj kot so telefonski klic, 
SMS sporočila in elektronska pošta. 

WapScada
strežnik

PLC PLC

SCADA

Alarmiranje in obveščanje

 
Slika 2: funkcionalnost rešitve WapScada 

Na sliki 2 je predstavljena funkcionalnost 
rešitve WapScada, ki je realizirana v obliki 
samostojnega strežnika. Ta vsebuje vso 
potrebno programsko opremo in ustrezen GSM 
modem. Predvidena je povezava na različne 
podatkovne vire, ki jih v glavnem predstavljajo 
SCADA računalniki. 

Na sliki 3 je predstavljena arhitektura rešitve 
WapScada z uporabo odprte kode. 

 
Slika 3: arhitektura rešitve WapScada 
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Na sliki 4 je prikazan procesni diagram in 
glavni programski moduli, ki so bili razviti v 
okviru strežnika WapScada. Hrbtenico rešitve 
predstavlja podatkovna baza preko katere si 
programski moduli izmenjujejo ustrezne 
informacije.  

»Data Collection« vsebuje več načinov 
dostopov do virov podatkov. V osnovi sta na 
voljo OPC odjemalec in XML odjemalec. Na ta 
način lahko WapScada dostopa do večine virov 
podatkov, modul pa je mogoče dograditi tudi za 
druge podatkovnega vire (druge podatkovne 
baze, različne datotečne strukture).  

»Scheduler« skrbi za delo z urniki in 
vsebuje sezname avtomatičnih opravil, ki jih 
izvaja WapScada. Tipična takšna opravila so 
branje podatkovnih virov, arhiviranje 
nadzorovanih vrednosti, pošiljanje SMS 
sporočil in elektronske pošte z raznimi poročili. 

»Messenger« skrbi za obveščanje dežurnih   
uporabnikov glede na spremembe in postavljene 
meje nadzorovanih vrednosti. Modul vsebuje 
kompleksne nastavitve dežurnih oseb in metod 
alarmiranje in obveščanja. Uporablja se 

telefonski klic, SMS, glasovna sporočila in 
elektronska pošta. 

 »Configurator« omogoča nastavitve 
delovanja WapScada strežnika. Z uporabo 
spletnega brskalnika lahko pooblaščena oseba 
dodaja dežurne uporabnike, spreminja pogoje za 
obveščanje in alarmiranje, vključuje nove 
nadzorovane vrednosti ter izvaja enostavno 
diagnostiko nad sistemom. 

»Data Presentation« je uporabniški vmesnik 
in omogoča pregled nadzorovanih vrednosti, ki 
je možen na več načinov, najbolj pogosta sta 
tabelaričen in grafičen prikaz preko spletnega 
brskalnika in pregled preko mobilnih telefonov 
z vgrajenim WAP protokolom. 

Posebna pozornost pri razvoju uporabniškega 
vmesnika je bila namenjena problemu 
prepričljivosti. Uporaba WAP protokola za 
izvedbo komunikacije človek-stroj sicer 
omogoča mobilnost, vendar je za to potreben 
tudi majhen in lahek prenosni GSM aparat. 
Zaenkrat pa sta si mobilnost in prepričljivost 
nasprotujoči. Procesni element lahko res 
upravljamo praktično s katerekoli točke na 
svetu, vendar pa uporabnik pri tem uporablja 

Data 
Collection Database 

Scheduler 

Messenger 

Data 
Presentation

HTML, WML 

Java Server Pages, 
Java Servlets 

Contacts        
(alarm recipients) 

Configurator 

WEB & WAP 
Requests 

Data Sources 

Slika 4: procesni diagram rešitve WapScada 
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informacijski verigo, ki ji mora zaupati, da bo 
pravilno prenesla informacije o stanju, akciji in 
posledicah. Ko uporabnik izgubi fizični in 
vizualni kontakt z objektom, postane prepričljiv 
uporabniški vmesnik še posebno pomemben. 

Zaradi tega so bile uvedene drevesne 
strukture prikazov, eden od primerov je 
prikazan na sliki 5. Izgled ekranov na mobilnem 
GSM telefonu pa je prikazan na sliki 6. 

Slika 5: drevesna struktura prikaza 

Uporabnost rešitve WapScada se najbolj 
pokaže pri izgradnjih kompleksnih 
informacijskih sistemov za alarmiranje in 
obveščanje dežurnih ekip. V tej točki 
nadomešča starejše sisteme za alarmiranje in 
obveščanje, ki bili v večini realizirani z 
lokalnimi in javnimi pagging sistemi. Obenem 
pa uporabnikom nudi tudi mobilen interaktiven 
vpogled v procesne podatke, saj z OPC in XML 
povezljivostjo lahko združi informacije iz 
različnih informacijskih sistemov  v podjetju in 
jih prikaže na mobilnih prenosnih napravah s 
pomočjo WAP protokola.  

Pomembni sta predvsem dve lastnosti rešitve 
in sicer: (1) združljivost: rešitev ne zahteva 
dragih investicij v predelavo ali zamenjavo 
obstoječe opreme za avtomatizacijo in centralni 
nadzor in (2) mobilnost: omogoča zaposlenim 

(osebju vzdrževanja) večjo fleksibilnost in 
mobilnost pri delu - boljša in učinkovitejša 
delovna mesta. 

Obe našteti lastnosti ter uporaba obstoječih 
preizkušenih programskih rešitev odprte kode 
prinašajo investitorjem kvalitetno celostno 
rešitev za alarmiranje in obveščanje ter kratek 
čas vračanja investicije. 

 
Slika 6: prikaz nivoja na GSM telefonu 

4 WEBCONTROL – spletna storitev za 
daljinski nadzor in alarmiranje 

Pri realizaciji projektov daljinskega vodenja 
nadzora pogosto srečamo primere, ko je 
izgradnja in vzdrževanje lastnega 
računalniškega sistema z uporabo klasične 
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SCADA programske opreme prevelika 
investicija. Rešitev za take primere prinaša 
najem spletne storitve (angl. ASP – application 
service hosting). V tem primeru uporabnik ne 
investira v nakup lastne opreme, pač pa spletno 
storitev enostavno najame in jo uporablja preko 
interneta. Posebej se to kaže cenovno 
učinkovito pri objektih, ki ne zahtevajo stalnega 
nadzora, ampak samo občasno preverjanje 
stanja, zbiranje urnih in dnevnih podatkov ter 
ukrepanje ob alarmnih situacijah. Primer takih 
objektov so različni rezervoarji, vodohrani, 
črpališča, čistilne naprave, male hidroelektrarne, 
transformatorske postaje, ekološke merilne 
postaje, kotlovnice, klimatske naprave, stroji, 
hladilnice, dvigala ter tudi zasebni objekti kot so 
vikendi, barke in stanovanjske hiše. 

WebControl je ena izmed takih spletnih 
storitev, ki je realizirana z uporabo programskih 
rešitev odprte kode. 

Na sliki št. 7 je prikazana funkcionalnost 
rešitve. Minimalna zahteva za vključitev 
nadziranega objekta v spletno storitev 
WebControl je GSM naprava, ki zna poslati in 
sprejeti SMS sporočilo. To je običajno že 
enostaven procesni krmilnik (PLC), ki opravlja 
funkcijo lokalnega krmiljenja, dodatno 
opremljen z GSM modemom. V okviru storitve 
so definirani sintaktični diagrami protokola, ki 
omogoča komunikacijo različnih GSM naprav z 
spletno storitvijo. WebControl strežniki 
zagotavljajo neprekinjeno in varno delovanje in 
so nameščeni v računalniškem centru internet 
ponudnika (ISP). Omogočeno je sprejemanje 
alarmov, statusov in meritev iz velikega števila 
različnih GSM naprav in razpošiljanje 
razpošiljanje zbranih informacij ciljnim 
uporabnikom. Uporabniki lahko informacije 
vedno dosegajo preko spletnih brskalnikov 
(internet) in/ali prenosnih mobilnih telefonov 
(wap). 

Resnična moč spletne storitve WebControl se 
pokaže v primerih, ki vsebujejo večje število 
nadzorovanih objektov z majhnim številom 
signalov in večjim številom uporabnikov, ki so 
lahko tudi iz različnih podjetij (primer: lastniki 
opreme, proizvajalci opreme, pogodbeni 

serviserji). Trenutno se največ uporablja za 
daljinski nadzor različnih rezervoarjev in 
avtomatsko odčitavanje števcev. 

INTERNET

WebControl strežniki
www.energetika.net

uporabnik
(spletni brskalnik) GSM

telefon

GSM omrežje

Objekt s krmilnikom
in GSM modemom

Objekt s krmilnikom
in GSM modemom

GSM
telefon

GSM
telefon

SMS / WAP

 
slika 7: funkcionalnost rešitve WebControl 

5 Izkušnje pri razvoju na osnovi odprte 
kode 

V sorazmerno kratkem času (6 mesecev) smo 
dobili več dobrih kot slabih izkušenj pri razvoju 
industrijskih rešitev z uporabo odprte kode. 
Med najbolj pomembnimi so gotovo naslednje: 

− poceni programska oprema, ki jo 
integriramo v naše rešitve, 
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− visoka zanesljivost programske opreme 
zaradi stalnega testiranja, pregleda in 
nadgrajevanja izvorne kode, 

− stabilnost in varnost zaradi hitrih popravkov 
varnostnih lukenj, 

− naravna usmerjenost v moderne tehnologije 
in s tem pripravljenost za delo z internetom 
(glavna moč razvoja odprte kode je v 
internetu, saj brez Interneta tudi odprte kode 
ne bi bilo). 

Pri razvoju odprte kode je potrebno 
izpostaviti predvsem odprtost in soodvisnost 
vseh članov skupnosti, ki uporablja tovrstno 
programsko opremo. V vsakem primeru pa se 
omenjena prednost ob slabi organiziranosti in 
nekontroliranem spreminjanju prelevi v 
največjo slabost.  
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