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Information architecture for production analytic – with application in Domel company 

The presented system for production analytics is designed according to the principles of Industry 
4.0. It integrates information from various production steps and processes. The system is designed 
by taking into account the concepts of EAI (enterprise application integration). The processing is 
performed by agents, that are implemented within the company's on-premises cloud. The 
communication backbone of the system is an enterprise service bus (ESB) that handles all the 
messages among the involved parties. The communication is build according to the publish-
subscribe concept. Such an approach allows uninterrupted operation of the production lines even in 
cases when the communication channel is down. Among others, the system comprises modules 
performing the following tasks: commissioning and versioning of testing protocols, self-tuning of 
quality limits, statistical analysis of production data, alarm generation and processing, production 
tracking and report generation. The system covers a number of production lines in Domel company 
in three geographic locations, two of which are in Slovenia and the third one in China. 

 

Kratek pregled prispevka 

Predstavljeni sistem za proizvodno analitiko je zasnovan po načelih Industrije 4.0. Sistem vključ
uje informacije iz različnih proizvodnih korakov in procesov. Sistem je zasnovan tako, da upošteva 
koncepte integracije poslovnih aplikacij (EAI). Obdelavo izvajajo agenti, ki delujejo v lokalnem 
oblaku družbe. Komunikacijska hrbtenica sistema je zasnovana kot vodilo poslovnih servisov (ESB), 
ki obravnava in posreduje vsa sporočila med vpletenimi entitetami. Sporočilni sistem deluje po nač
inu objavi-naroči. Tak pristop omogoča nemoteno delovanje proizvodnih linij tudi v primerih, ko je 
komunikacijski kanal prekinjen. Implementirani moduli med drugim izvajajo in omogo č ajo: 
snovanje testnih protokolov, samo-nastavljanje mej kakovosti, statisti č no analizo podatkov o 
proizvodnji, alarmiranje, sledljivost proizvodnje in ustvarjanje poročil. V sistem je vključenih več 
proizvodnih linij podjetja Domel na treh geografskih lokacijah, od katerih sta dve v Sloveniji in ena 
na Kitajskem. 

 

 



1 Uvod 

Principi, na katerih temelji Industrija 4.0 so: 
interoperabilnost, transparentnost informacij, 
distribuirano odlo č anje in tehni č na podpora. 
Osnovna problematika, ki jo obravnavajo načela 
pametnih tovarn, je povezana z upravljanjem 
podatkov. Ti so vezani na poslovne in 
proizvodne procese, infrastrukturo, zaposlene, 
izdelke, itd. Oprema ž e ponuja dostop do 
podatkov. Največja težava s katero se srečamo 
pa je raznolikost dostopa (protokolov) in samih 
podatkov ter integracija. Najučinkovitejši način 
spopadanja s to te ž avo je uporaba na č el 
integracije poslovnih aplikacij, ang. enterprise 
application integration (EAI), ki spodbuja 
integracijo podatkov na višjem nivoju [1]. 

Koncepti EAI so se začeli pojavljati v poznih 
90-ih letih 20. stoletja. Mnogi projekti, ki so 
obravnavali EAI v velikih sistemih so bili 
neuspešni – po dolo č enih ocenah 70% [2]. 
Izpostavljene težave se nanašajo predvsem na 
nenehno spreminjanje zahtev, pomanjkanje 
ustreznih kadrov z izku š njami na razli č nih 
področjih, neenotne standarde, itd. Kljub temu 
so EAI na č ela zrela in obstajajo orodja, ki 
omogočajo njihovo implementacijo. 

Zaradi uspehov EAI principov v panogi 
telekomunikacij smo se odlo č ili, da bomo 
uporabili tam že uveljavljena orodja. Le-ta so 
podprta v trenutno uveljavljenih re š itvah v 
oblaku – to so tako imenovana vodila poslovnih 
servisov, ang. enterprise service bus (ESB) 
oziroma posredniki sporočil. Poleg tega so vsa 
ta orodja odprto dostopna. 

V nadaljevanju so podani v sistem vključeni  
proizvodni procesi, arhitektura zasnovanega 
sistema in pregled trenutnih možnosti le-tega. 

2 Opis procesov 

Proizvodni procesi v podjetju Domel so 
razdeljeni predvsem na podlagi družin motorjev, 
ki jih podjetje proizvaja. Kljub razlikam vsebuje 

splo š en model proizvodne linije naslednje 
gradnike: 

 več različnih montažnih mest, 

 več  vmesnih testnih postaj, ki ocenjujejo 
kakovost določenih komponent, in 

 končno testno celico, na kateri se izvede 
programiranje krmilnikov, nastavljanje 
parametrov in končna kontrola kakovosti. 

 

Proizvodni procesi so lociran na dveh 
lokacijah v Sloveniji in na eni lokaciji na 
Kitajskem. Potrebne informacije se nahajajo 
tudi v poslovnem sistemu ERP. Glavni cilj je 
omogo č iti adaptivno vodenje proizvodnje z 
uvedbo funkcij samo-nastavljivosti, sprotnega 
zaznavanja odstopanj, celostne sledljivosti 
izdelkov in proizvodnje ter u č inkovitega 
dostopa do zgodovine. 

Zaradi porazdeljene proizvodnje je nemogoče 
zagotoviti neprekinjen pretok informacij in 
dostopa do podatkov, ki so shranjeni v 
centralnem informacijskem sistemu podjetja. 
Zaradi neprestane večizmenske proizvodnje je 
potrebno zagotoviti neprekinjeno delovanje linij 
kljub nezanesljivi komunikaciji. 

V kontekstu EAI so proizvodne linije viri 
informacij, kar pomeni, da pri normalnem 
delovanju ne potrebujejo neprekinjene 
medsebojne komunikacije v realnem č asu. 
Neposredna in takoj š na komunikacija je 
potrebna le ob spremembi tipa izdelovalnega 
motorja. 

2.1 Specifikacija sporočil 

Prvi korak pri definiranju strukture EAI je 
nabor in struktura splošnih sporočil, ki ustrezno 
opisujejo proizvodne procese. V podjetju Domel 
je to virtualna razli č ica motorja z vsemi 
parametri in znač ilkami kakovosti. Ker nabor 
parametrov in zna č ilk ni fiksen, virtualna 
entiteta motorja vsebuje le osnovne podatke tipa 
motorja, ter nabor parametrov, ki jih vsaka linija 
poljubno izpolni. 



2.2 Komunikacija med entitetami sistema 

Vsako monta ž no mesto je komponenta 
sistema, ki ima vlogo bodisi vira podatkov ali 
uporabnik le-teh. V določenih primerih imajo 
posamezna mesta dvojno vlogo – tipičen tak 
primer so mesta za končno kontrolo. Pri zasnovi 
komunikacijskega sistema smo se odlo č ili za 
strategijo objavi-naroči, ang. publish-subscribe. 
Tak š na strategija omogo č a neprekinjeno 
delovanje strojev tudi v primeru odpovedi 
komunikacijskih kanalov. V ta namen smo 
uporabili ESB z opcijskim vmesnim lokalnim 
pomnilnikom za začasno shranjevanje sporočil v 
primeru nedostopnosti glavnega ESB-ja, ki je 
hrbtenica sistema. Na sprejemni strani je nabor 
agentov, ki so »naročeni« na določen tip sporočil, 
in v primeru njim namenjenega sporo č ila 
izvedejo ustrezna opravila in obdelave. Rezultat 
teh obdelav so lahko zapisi v podatkovno bazo, 
nova sporočila, ki se ponovno objavijo na ESB 
za nadaljnjo obdelavo, itd. 

2.3 Komunikacija z ostalimi informacijskimi 
sistemi podjetja 

Poleg komponent proizvodnih procesov, 
sistem vklju č uje tudi ostale informacijske 
sisteme podjetja, kot na primer sistem ERP. 
Podatki sistema ERP so glavni vir osnovnih 
podatkov o izdelku. Na podlagi teh podatkov 
poteka nastavljanje dolo č enih komponent 
proizvodnje. Za komunikacijo s sistemom ERP 
je bil zgrajen namenski integracijski agent. 

3 Arhitektura sistema in opis posameznih 
komponent 

Arhitektura sistema je prikazana na sliki 1. 
Hrbtenica sistema je ESB, ki skrbi za prenos 
vseh podatkov med moduli in agenti celotnega 
sistema. Kot vir podatkov (na levi strani slike) 
so komponente proizvodnega procesa ter sistem 
ERP. Centralni del predstavlja vzpostavljeni 
oblak, ki gostuje nabor aplikacij, ki analizirajo 
poslana sporočila in zagotavljajo ustrezne akcije 
in odgovore. 

3.1 ESB 

ESB je implementiran z orodjem RabbitMQ, 
ki ponuja zelo učinkovit, zanesljiv in varen nač
in posredovanja sporočil [3,4]. RabbitMQ poleg 
tega  omogoča začasni lokalni spomin, ki skrbi 
za hranjenje določenega števila sporočil v času, 
ko je komunikacija med različnimi ESB-ji in 
ostalimi deli sistema prekinjena. 

Poleg karakteristik je bil dodatni razlog za 
izbiro RabbitMQ-ja njegova uporaba pri ž e 
uveljavljenih rešitvah v oblaku in na področju 
pametnih tovarn. Takšna primera sta platformi 
Azure in Predix, ki v ozadju za ESB koristita 
RabbitMQ. 

3.2 Apliakcije in agenti v oblaku 

Zgrajeni sistem ponuja več različnih modulov 
in agentov, ki pokrivajo določene komponente 
procesne analitike. Nabor aplikacij v oblaku 
vsebuje: 

 aplikacijo za nastavljanje testnih protokolov, 

 agenta za samo-nastavljanje diagnostičnih 
mej kakovosti na podlagi statisti č ne 
obdelave zgodovinskih podatkov, 

 agenta za sprotno analizo kakovosti 
izdelkov in posredovanje alarmov, 

 aplikacijo za u č inkovito sledljivost in 
odpremo izdelkov, 

 aplikacijo za ustvarjanje poročil. 

 
Dodatno sta v sistem vklju č ena š e dva 

modula, ki uporabljajo rezultate obdelav kljub 
temu, da so del proizvodnih linij. To sta modula 
za končno kontrolo kakovosti in programiranje 
ter nastavljanje motorjev. Sistem vsebuje tudi 
podatkovno bazo v katero se shranjujejo vsi 
podatki, rezultati obdelav, itd. 

3.3 Aplikacija za nastavljanje testnih 
protokolov 

Aplikacija za nastavljanje testnih protokolov 
je glavni vir podatkov po katerih potekata 



procesa programiranja krmilnikov in kon č ne 
kontrole kakovosti izdelkov. Postopek končne 
kontrole kakovosti se izvaja po protokolu, ki je 

definiran za vsak tip motorja posebej. Protokol 
je zaporedje meritev in obratovalnih pogojev na 
podlagi zahtev razvojnega oddelka in kupcev. 

 

 

 

Slika 1: Arhitektura sistema. 

 

 

 

Slika 2: Vmesnik za nastavljanje testnih protokolov. 

 

 



Sistem je zasnovan tako, da ne omejuje 
fleksibilnosti pri definiranju testnih protokolov. 
Ob spremembi testnega protokola se prek ESB 
po š ljejo ustrezna sporo č ila in sprotno se 
spremeni obnašanje linij za končno kontrolo. 
Nastavljanja protokolov poteka s pomo č jo 
spletnega vmesnika, ki je prikazan na sliki 2. 

3.4 Agent za samo-nastavljanje mej 
kakovosti 

Končna kakovost izdelka se poda na podlagi 
70-120 zna č ilk. Vrednosti zna č ilk se dolo č i 
bodisi z direktnim merjenjem ali kot rezultat 
natan č ne obdelave signalov. Proces v celoti 
poteka na linijah za končno kontrolo kakovosti. 
Veliko število značilk omogoča zelo natančno 
ocenjevanje kakovosti izdelka. Po drugi strani 
pa je obvladovanje take številčne množice znač
ilk za vsak tip izdelka lahko zelo kompleksen 
proces. 

S podrobno analizo podatkov, smo določili 
statisti č ne lastnosti posameznih zna č ilk. Na 
podlagi sprotnih podatkov agent samodejno 
analizira trenutne porazdelitve vrednosti značilk. 
Operater lahko na podlagi informacij agenta 
nastavi želeno verjetnost napačne odločitve in 
modul samodejno predlaga nove meje za 
kakovost. Tipičen prikaz rezultatov je prikazan 
na sliki 3. 

 

Slika 3: Rezultat analize modula za samo-
nastavljanje mej kakovosti. 

3.5 Aplikacija za učinkovito sledljivost in 
odpremo izdelkov 

Osebje ima neposreden dostop do celotne 
zgodovine posameznega izdelka in potekov 
kakovosti določenih komponent. S tem se lahko 
enostavno pridobijo vse informacije o kakovosti 
izdelka in kakovosti posameznih vgrajenih 
komponent. Na podlagi vseh teh podatkov, ki se 

zbirajo vzdolž celotnega proizvodnega procesa 
poteka tudi zadnja kontrola pred odpremo 
izdelkov. Pri končni odpremi izdelka aplikacija 
opravi zlivanje informacij o kakovosti in poda 
kon č no odlo č itev ali je izdelek primeren za 
odpremo. Operater lahko spremlja trenutne odlo
čitve prek spletnega vmesnika, ki je prikazan na 
sliki 4. 

3.6 Aplikacija za ustvarjanje poročil 

V sistemu obstajata dva tipa poroč il in sicer 
poročila, ki se ustvarijo ad-hoc in poročila, ki se 
izdelujejo periodi č no. V prvem primeru 
uporabnik poljubno odda zahtevo za novo poroč
ilo. V drugem primeru pa sistem samodejno 
ustvari poročilo. Rezultat obeh postopkov   je   
obvestilo  uporabniku  o  novem 

 

Slika 4: Vmesnik za sledljivost in odpremo 
izdelkov. 

poročilu, ki je na voljo za pregled na spletu, v 
Excel in PDF obliki. 

3.7 Struktura podatkovne baze 

Zaradi raznolikosti proizvodnje smo za 
strukturo baze uporabili standard MIMOSA 
OSA-EAI. Struktura je dovolj fleksibilna in 
omogoča shranjevanje podatkov proizvodnje kot 
tudi podatkov o izdelkih. 

3.8 Implementacija sistema in licenčnine 

Za implementacijo sistema smo uporabili le 
odprto dostopne (odprto kodne) rešitve. Pri tem 



je tudi MIMOSA OSA-EAI struktura prosto 
dostopna. Na ta način smo se v celoti izognili z 
licenčninami povezanim stroškom. Poudariti je 
potrebno, da so uporabljena orodja 
implementirana tudi pri rešitvah za pametne 
tovarne prepoznavnih ponudnikov. 

4 Zaključek 

Predstavljeni sistema za proizvodno analitiko 
ponuja celostno reš itev od zajema podatkov, 
komunikacije, shranjevanja, analize, pa vse do 
grafične predstavitve rezultatov. Sistem je bil 
zasnovan in implementiran v podjetju Domel. V 
sistem je že povezanih več proizvodnih procesov, 
ki so postavljeni na treh lokacijah v Sloveniji in 
tujini. 

Komunikacijsko-informacijski sistem je 
zasnovan po najnovejš ih smernicah Industrije 
4.0. Uporabljena orodja pa so integrirana v 
najsodobnejših oblačnih rešitvah prepoznavnih 
ponudnikov obla č nih re š itev. To potrjuje 
pravilnost odlo č itev pri izbiri orodij in 
zagotavlja hiter prenos novih re š itev v na š 
sistem v prihodnosti. 

Prednost rešitve je predvsem v neomejeni in 
enostavni skalabilnosti ter preprosti uporabi že 

razvitih rešitev (agentov in aplikacij) za nove 
proizvodne procese. 
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