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Web-based, Remote and Distributed Control Technologies. 

The purpose of this paper is to present project results of development technologies and 
components for web-based, remote and distributed control which takes place within the 
Competence Centre for Advanced Control Technologies (CC ACT). Results of the project will 
enable implementation of advanced remote and distributed control systems with expert service 
functionalities, implementation of demonstrations of research and development projects and 
functional training in the field of remote and distributed control with the use of web technologies, 
modern communication networks and integration options with social networks. 

The Competence Centre for Advanced Control Technologies is partly financed by the Republic 
of Slovenia, Ministry of Education, Science, Culture and Sport and European Union, European 
Regional Development Fund 

 
Kratek pregled prispevka 

Cilj prispevka je predstavitev rezultatov projekta razvoja tehnologij in gradnikov spletnega, 
daljinskega in distribuiranega vodenja, ki poteka v okviru Kompetenčnega centra za sodobne 
tehnologije vodenja (KC STV). Rezultati projekta bodo, z uporabo spletnih tehnologij, sodobnih 
komunikacijskih omrežij in možnostjo integracije spletnih storitev s socialnimi omrežji, omogočali 
postavljanje naprednih sistemov daljinskega in distribuiranega vodenja z ekspertnimi storitvenimi 
funkcionalnostmi, izvajanje demonstracijskih raziskovalno razvojnih projektov in funkcionalno 
izobraževanje na področju daljinskega in distribuiranega vodenja.  

 Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja delno financirata Republika Slovenija, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropska unija (EU), in sicer iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.  
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1 Uvod  

Za porazdeljene sisteme vodenja je značilna 
geografska porazdeljenost senzorjev, 
aktuatorjev in kontrolnih modulov. Za 
učinkovito delovanje le-teh so ključnega 
pomena komunikacijske in spletne tehnologije, 
na primer v komunalnih objektih, čistilnih 
napravah, POS terminalih ali pri kontroli porabe 
električne energije v domačem stanovanju [1]. 
Trendi na trgu so usmerjeni v razvoj opreme in 
spletnih storitev, ki omogočajo enostaven in 
cenen nadzor naprav in merilnikov (pametni 
merilniki [2], [3]). Hitremu razvoju 
komunikacijske tehnologije, žične in brezžične 
(xDSL, WiMAX, 3G in 4G, RFID, NFC, itd) se 
prilagajajo tako razvijalci gradnikov, sistemski 
integratorji in uporabniki sistemov vodenja. 
Opazno je povečano povpraševanje po novih 
storitvah in servisih na področju spletnega, 
daljinskega in distribuiranega vodenja [4], [5].  

Aktualna vprašanja, ki terjajo nadaljnje 
raziskave in razvoj so povezana predvsem z 
izboljšanjem varnosti pri prenosu podatkov, 
zagotavljanjem kvalitete in s povečanjem 
učinkovitosti prenosa podatkov pri upravljanju 
in delovanju sistemov daljinskega in 
distribuiranega vodenja. Če so omenjene 
funkcije bile še do nedavnega vgrajene v drage 
in kompleksne naprave (predvsem v industriji in 
energetiki), bodo v prihodnosti takšne rešitve 
dostopne tudi v cenejših napravah. 

RR projekt sestavlja konzorcij izkušenih 
partnerjev s področju izvajanja projektov 
procesne avtomatizacije, ki po posameznih 
področjih spadajo med vodilna razvojno-
integracijska podjetja na slovenskem trgu. S 
sodelovanjem v omenjenem projektu imajo 
partnerji skupen cilj, izboljšati obstoječe 
oziroma razviti nove tehnologije in gradnike 
spletnega, daljinskega in distribuiranega sistema 
vodenja, kot so na primer OPCUA, WEB 
servisi, HTML5, Windows Mobile, Android itn. 
Prav tako je potrebno razviti nove metode 
povezovanja različnih sistemov, ki bodo 
temeljile na sodobnih komunikacijskih 
tehnologijah (UMTS, HSDPA in podobno). 

 

Cilji projekta so: 

• pregled stanja in ocena razvoja novih 
tehnologij in storitev spletnega, daljinskega 
in distribuiranega vodenja, načrtovanje 
konceptov in razvoj visoko-razpoložljivih in 
zanesljivih rešitev za nadzor nad 
distribuiranimi sistemi z uporabo 
najsodobnejših komunikacijskih protokolov, 

• pregled tehnologij, zahtev in rešitev za razvoj 
spletno podprtega učnega in testnega okolja 
za upravljavce in integratorje sistemov 
spletnega, daljinskega in distribuiranega 
vodenja. 

• nov koncept storitev spletnega, daljinskega in 
distribuiranega vodenja, kot so portali za 
shranjevanje, analizo in optimiranje 
podatkov, portali za daljinski dostop, on-line 
programiranje in vzdrževanje sistemov in 
vmesnikov za dostop in razvoj storitev v 
socialnih omrežjih.  

• načrtovanje in razvoj novih gradnikov 
(strojnih in programskih) sistemov spletnega, 
daljinskega in distribuiranega vodenja, 

V nadaljevanju članka so opisani rezultati 
projekta, razdeljeni v tri sklope: spletno podprto 
učno okolje, gradniki sistemov daljinskega in 
distribuiranega vodenja in ekspertni storitveni 
portali. 

2 Spletno podprto učno okolje 
Na področju izobraževanja sistemov vodenja 

in avtomatizacije procesov je pomembno dvoje: 

•  sledenje novim trendom razvoja tehnologij in 
vključevanje teh v izobraževalni proces in 

•  praktične izkušnje s področja načrtovanja in 
uporabe sistemov vodenja. 
Pomembno je, da se učni načrti in 

izobraževalne vsebine nenehno posodabljajo, 
hkrati pa je potrebno posodabljat eksperimente, 
laboratorijske objekte, programsko opremo in 
učno gradivo za pridobivanje praktičnih znanj. 
To je povezano z velikimi stroški in napori 
izvajalcev izobraževanja, ki pogosto ne morejo 
slediti hitremu razvoju tehnologij. Tehnologije 
daljinskega vodenja procesov omogočajo 
daljinski dostop do sistemov vodenja realnih 
industrijskih objektov in jih danes že 



uporabljamo za potrebe učinkovitega 
inženirskega izobraževanja.  

Prednosti uporabe tehnologij daljinskega 
vodenja procesov v izobraževalne namene so: 
• možen je daljinski dostop do eksperimentov 

z dislociranih enot, 
• manjši stroški izvedbe izobraževalnega 

procesa, 
• dostop do eksperimentov tudi 

hendikepiranim skupinam oseb, 
• časovno neomejen dostop do eksperimentov 

in drugi. 
Trenutna izvedba daljinskega dostopa in 

izvajanja eksperimentov s pomočjo sistemov 
daljinskega vodenja je izvedena s pomočjo 
integracije profesionalnih sistemskih rešitev na 
področju daljinskega vodenja procesov, ki 
vključujejo številne gradnike, kot so v 
distribuirano omrežje povezani PLK-ji različnih 
proizvajalcev, SCADA programi, MES 
aplikacije, OPC in web strežniki, podatkovne 
baze in aplikacije za dostop do sistemov 
vodenja z mobilnih platform. Slabost opisane 
izvedbe je predvsem v veliki odvisnosti od 
licenčne programske opreme, ki je integrirana v 
izvedbo eksperimentov. Nadalje, izvedena 
rešitev hitro zastari in postane neprimerna za 
izobraževalne namene.  

Pri zasnovi koncepta spletno podprtega 
učnega okolja smo postavili naslednje zahteve: 
• Več nivojska struktura spletno podprtega 

učnega okolja omogoča povsem avtonomno 
delovanje sistema na procesnem nivoju. 
Regulacijski in krmilni algoritmi, senzorji in 
aktuatorji, varnostne naprave in upravljalni 
paneli na procesnem nivoju delujejo 
neodvisno od spletno podprtega učnega 
okolja. Izvedba se razlikuje od eksperimenta 
do eksperimenta. Regulacijska oprema in 
področna komunikacijska vodila so lahko od 
različnih proizvajalcev. 

• Komunikacija med procesnim nivojem in 
spletno podprtim učnim okoljem je preko 
nadzorno krmilnih sistemov (SCADA), OPC 
strežnikov ali WEB strežnikov na procesnem 
nivoju (na PLK-jih). 

• Vsi podatki iz procesnega nivoja se 
shranjujejo v relacijsko bazo podatkov. 

• Grafični uporabniški vmesnik je oblikovan 
kot spletna aplikacija, ki se izvaja na 
različnih platformah (osebni računalniki, 
mobilne naprave, tablice), neodvisno od 
operacijskega sistema in brskalnika. 

• Uporabniški vmesnik sistema spletno 
podprtega učnega okolja deluje na principu 
odjemalec - strežnik. Podatki se na  zahtevo 
uporabnik posredujejo na odjemalca.  

• Sistem spletno podprtega učnega okolja 
izkorišča prednosti številnih WEB 2.0 
aplikacij, kot so socialna omrežja, storitve 
javnih ali privatnih portalov in naprednih 
spletnih storitev, kot so Cosm in ThinkSpeak.  

• Uporabniški vmesnik izkorišča WEB 
tehnologije, predvsem  HTML5. 

• Uporabniku je omogočeno lokalno 
shranjevanje rezultatov in izdelava poročil. 
 

Na sliki 2 je prikazana arhitektura spletno 
podprtega učnega okolja. 

 

 
Slika 1: Arhitektura spletno podprtega učnega 

okolja 
Demonstracijski objekti vodenja so povezani 

s pomočjo OPC strežnikov, WEB strežnikov ali 
SCADA nadzorno krmilnih sistemov s 
strežnikom sistema spletno podprtega učnega 
okolja. Podatkovni strežnik skrbi za 
shranjevanje podatkov posameznih aplikacij. 
Uporabniki dostopajo do aplikacij preko učnega 
portala in spletnega strežnika.  

 



3 Razvoj novih gradniki sistemov 
daljinskega in distribuiranega vodenja 
Socialna omrežja kot so Facebook, Twitter in 

podobna je možno izkoristiti tudi v sistemih 
spletnega, daljinskega in porazdeljenega 
vodenja. Zato je potrebno razviti nove in 
prilagoditi obstoječe gradnike sistemov vodenja, 
kot so na primer RTU enote. 

3.1 Vključevanje RTU enote v spletne portale 
in socialna omrežja  

Socialna omrežja ponujajo odprto platformo, 
ki jo lahko uporabimo za potrebe distribucije 
podatkov in obvestil zainteresiranim skupinam 
uporabnikov. Projektna partnerja Inea in 
Kolektor Sinabit sta razvila gradnike sistemov 
daljinskega in distribuiranega vodenja, ki 
omogočajo integracijo RTU enot v privatne ali 
javne spletne portale in socialna omrežja. 
Izdelan je prototip rešitve RTU enote na osnovi 
novih elektronskih vezij, ki omogočajo 
raznovrstno povezovanje z različnimi 
komunikacijskimi mediji in storitvami, kot so 
spletni portali in socialna omrežja preko žičnih 
ethernet omrežij (LAN in WAN), GSM omrežij 
(GPRS/EDGE) in serijske komunikacije 
(modemi in radijski linki). Modul RTU je 
načrtan in izdelan kot razširitveni modul PLK 
enote oz. lahko deluje tudi kot samostojna 
naprava.  

 
Slika 2: RTU enota s programsko opremo, ki 

omogoča komunikacijo s portali in socialnimi 
omrežji. 

Programska rešitev deluje z javnimi 
spletnimi portali Cosm in privatnimi portali kot 
je KIBERnet z uporabo spletnih tehnologij kot 

so TCP/IP, HTTP, AJAX, JSON, XML in 
HTML. Za potrebe povezovanja s socialnimi 
omrežji smo izdelali prototip rešitve za 
povezovanje s storitvijo Cosm – Twitter in 
storitev Identica. Uporabili smo postopek 
identifikacije in izdelavo avtorizacijskih 
ključev. Na identi.ca je možno direkno pošiljati 
sporočila z uporabo osnovne avtorizacije v 
HTTP zahtevku. Primer javnega spletnega 
strežnika je na sliki 3. 

 
Slika 3: ThingSpeak je eden od javnih 

spletnih strežnikov s katerim lahko komunicira 
RTU enota. 
3.2 Univerzalne komunikacijske rešitve s 

podporo za sodobna javna 
komunikacijska omrežja temelječa na 
ethernetu. 

Implementirali smo protokole, ki se 
uporabljajo na področju distribuiranega vodenja 
procesov, predvsem na področju energetike in 
ekologije. To so komunikacijski protokoli, ki 
delujejo na podlagi komunikacijskih standardov 
IEC 60870 in DNP3. Prednost teh protokolov je 
boljše sledenje dogodkov z uporabo časovnih 
značk. Razvita je bila napredna strežniška 
storitev za potrebe daljinskega in 
porazdeljenega vodenja. Razvoj je bil izveden 
na Microsoftovih razvojnih platformah in 
razvojnih orodjih za strežniške rešitve - 
Microsoft .NET Framework in MS SQL. 

4 Ekspertni storitveni portali 

4.1 Portal za programiranje lokalno 
vgrajenih krmilnih naprav. 

Avtomatizacija stanovanjskih objektov se v 
svetu počasi uveljavlja, ker se za uvajanje 



trenutnih rešitev na trgu zahtevajo strokovnjaki, 
ki so usposobljeni za izvajanje projektov 
tehnologije vodenja procesov. Ta zahteva 
pomeni dražjo izvedbo in daljše časa izvedbo 
projekta avtomatizacije stanovanjskih objektov.  

Cilj je avtomatizacijo stanovanjskih objektov 
približati končnim uporabnikom na tak način, da 
si bodo lahko sami opremili stanovanje s temi 
rešitvami brez pomoči strokovnjakov. Rešitev 
se bo prodajala na podoben način, kot bela 
tehnika oziroma računalniška oprema.  

Končni uporabnik bo tako kupil potrebno 
krmilno opremo, jo doma priključi na dostop do 
interneta, le-ta pa se sama poveže na ustrezen 
spletni portal. Končnemu uporabniku tako 
ponudimo možnost programiranja, 
parametriziranja doma vgrajene opreme, brez 
potrebnega dodatne programske opreme ali 
potrebnega znanja o avtomatizaciji. 

V okviru aktivnosti projekta je bila razvita 
spletna aplikacija, ki deluje na principu 
odjemalec strežnik, kar pomeni, da se podatki, 
ki jih zahteva uporabnik, posredujejo na 
odjemalca v času zahteve. Koncept 
uporabniškega vmesnika (UI) je zasnovan tako, 
da deluje preko spletnega brskalnika, kar 
pomeni da je možen dostop preko osebnega 
računalnika ali mobilne naprave (pametni 
telefoni, dlančniki). Pri razvoju vsebinskih 
strani uporabniškega vmesnika (UI) so se 
uporabili predhodno razviti spletni gradniki. 
Vsebina portala se je izdelala na osnovi 
arhivskih podatkov meritev (op. poraba 
energentov in medijev) iz podatkovnega 
strežnika. 

V okviru razvoja komunikacijskih gradnikov 
za prenos podatkov po javnih komunikacijskih 
omrežjih je bil v celoti razvit TCP/IP modbus 
komunikacijski gradnik. V pretežni meri  rešitev 
temelji na web servisih in na “platform 
independent” rešitvi. To pomeni, da rešitev 
deluje na različni operacijskih sistemih.  
4.2 Portal za upravljanje z okoljem in 

energijo. 
Portal za spremljanje in upravljanje z 

okoljem uvrščamo med informacijske sisteme 

za spremljanje in upravljanje z okoljem. Pristop 
k razvoju naprednega portala za spremljanje in 
upravljanje z okoljem izhaja iz zaznanih 
pomankljivosti obstoječih sistemov [6], [7], [8], 
[9], [10] na področju kompleksnosti in 
konfigurabilnosti, ter potrebi trga po 
fleksibilnosti, enostavnosti in uporabnosti 
takšnih sistemov. 

Omenjene pomanjkljivosti in potreba trga nas 
je vodila  v razvoj sodobnega in fleksibilnega 
portala, ki uporabnikom omogoča centralizirano 
spremljanje in upravljanje sistemov za nadzor 
okolja iz katere koli lokacije, kjer je možen 
dostop na splet, obenem pa nudi široko paleto 
poročilnih in analitičnih orodij ter možnost 
enostavne nadgradnje vsebine portala. Ostale 
funkcionalnosti portala pokrivajo [11]: 
• možnost upravljanja sistema in podatkov 

preko spleta, 
• pristopna kontrola, upravljanje uporabnikov 

in dostopa uporabnikov do vsebine portala, 
• možnost dostopa do različnih podatkovnih 

virov (procesne baze, relacijske baze), 
• hitro konfigurabilna in modularno 

nadgradljiva vsebina portala, 
• možnost posredovanja informacij preko e-

pošte ali kratkih SMS tekstovnih sporočil 
(alarmiranje) 

 
Zaradi lažje in hitrejše implementacije portal 

dopolnjuje in nadgrajuje obstoječo 
informacijsko infrastrukturo, kar v praksi 
pomeni, da ni potrebe po dodatnem prilagajanju 
obstoječih centralno nadzornih sistemov in 
nadzorno krmilnih sistemov SCADA. 
Implementacija strežniškega dela portala se 
lahko izvede na obstoječo informacijsko 
infrastrukturo s pomočjo SQL vmesnikov, pri 
čemer se lahko v portal vključi tudi podatke iz 
obstoječih poslovnih ali proizvodnih sistemov. 
Dostop do aplikacije uporabnik vrši preko 
standardnih spletnih brskalnikov iz osebnih 
računalnikov ali sodobnejših mobilnih naprav.  

Vsebinsko portal pokriva tehnično-
administrativni sklop, kjer se nahajajo šifranti za 
konfiguracijo okolja in uporabniško-energetski 
sklop, kjer se nahajajo informacije o porabi 
medijev (el. energija, voda, plin, ..): 



• sumarni prikaz porabe medijev po lokaciji 
(Slika 1), 

• detajlni prikaz porabe medijev po odjemnem 
mestu, 

• kumulativni in diferenčni prikaz podatkov, 
• detajlno poročilo po lokaciji/mediju in 

datumu 
 

 
 
Slika 4: Sumarni prikaz porabe medijev po 

lokaciji preko portala 
Čeprav je portal v osnovi zasnovan za 

spremljanje podatkov na nivoju poslovne 
stavbe, pa konfigurabilnost omogoča, da se v 
portal vključijo tudi informacije iz proizvodnje, 
kar pomeni da je možno spremljati tudi 
informacije ki prihajajo iz proizvodnjega nivoja 
(op. informacije iz računašniko podprtih 
numerično krmiljenih strojev ali postrojenj - 
CNC/NC). 

Uporaba portala za spremljanje in upravljanje 
z okoljem omogoča centralno spremljanje 
parametrov okolja ter omogoča hitro 
sprejemanje odločitev in ukrepov, ki dolgoročno 
vplivajo na znižanje operativnih stroškov 
medijev in energije poslovnega in/ali 
proizvodnega sistema. 

5 Zaključek 

V članku so opisani nekateri rezultati 
raziskav in razvoja tehnologij in gradnikov 
spletnega, daljinskega in distribuiranega 
vodenja, ki poteka v okviru Kompetenčnega 
centra za sodobne tehnologije vodenja (KC 
STV). 
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