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Standardization of production IT systems needed for development of smart factory 

ICT faced a huge development in last few decades and are now increasingly penetrated in 
production environment. All this evolves to the industrial (r)evolution, which is based also on 
bigger production IT systems integration. Transition to the era of so-called Smart factories is 
stimulated with number of initiatives (Industrie 4.0, Industrial Internet Consortium, etc). For a 
successful implementation and wider acceptance of idea of Smart factories it is crucial to achieve 
generally accepted standardization. The article briefly outlines the initiatives in the field of smart 
factories. It is focusing to the presentation of the reference model IIRA, being developed by IIC, and 
the reference model RAMI4.0, being developed by Platform Industrie 4.0, that was accepted by a 
German standard DIN SPEC 91345. 

 

Kratek pregled prispevka 

Napredek rešitev na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij prodira vse bolj tudi v 
proizvodno okolje. Vse to vodi do (r)evolucije proizvodnje, katere temelj je tudi širša integracija 
proizvodno-informacijskih sistemov in operacij. Spodbude za prehod v dobo t.i. pametnih tovarn 
temeljijo na številnih iniciativah (Industrie 4.0, IIC itd.), vendar pa je za uspešno implementacijo in 
širšo razširjenost idej pametnih tovarn ključna uspešna in splošno sprejeta standardizacija področja. 
V prispevku so na kratko predstavljene iniciative na področju standardiziranja pametnih tovarn. 
Večja pozornost je namenjena predstavitvi referenčnega modela IIRA, ki ga razvija konzorcij IIC, in 
referenčnega modela RAMI4.0, ki ga razvija platforma Industrie 4.0, na osnovi katerega je bil tudi 
sprejet nemški standard DIN SPEC 91345. 



1 Uvod 

Evropa še vedno velja za industrijsko 
velesilo. Proizvodna industrija predstavlja 16% 
evropskega BDP (in 21% slovenskega). Položaj 
Evrope pa je vedno bolj pod pritiskom globalnih 
tekmecev. Da proizvodno podjetje ostaja 
uspešno in konkurenčno na svetovnem trgu, 
mora imeti agilno  organizacijsko strukturo, 
podprto s sodobnimi informacijskimi sistemi. 

Tehnološki napredek, spletne tehnologije in 
vedno večja dozorelost podatkovne analitike vse 
bolj prodirajo tudi v proizvodne informacijske 
sisteme. Na voljo so naprave z vgrajeno 
inteligenco, oblačne tehnologije, ki omogočajo 
zbiranje velikih podatkov in analitiko le-teh. 
Vse to vodi v nove organizacijske in tehnološke 
posodobitve tovarn. Takšne pametne tovarne 
bodo ponujale [1]: proizvodnjo glede na želje 
strank, digitalno podporo uporabnikom v 
proizvodnji, transparentnost in prilagodljivost 
produktov, samo-organizirajočo in prilagodljivo 
proizvodnjo ipd. 

Sodobni proizvodni sistemi podpirajo širok 
spekter proizvodnih dejavnosti, vključno z 
načrtovanjem, proizvodnjo, upravljanjem, 
vzdrževanjem. Slika 1 povzema najpomemb-
nejše dimenzije tovrstnega proizvodnega 
ekosistema, ki se osredotoča na celoten 
življenjski cikel produkta, proizvodnje in 
naročil. Vsak izmed življenjskih ciklov pokriva 
določene proizvodne aktivnosti, te pa so tipično 
podprte z raznolikimi informacijskimi sistemi. 
Na sliki 1 so označeni nekateri predstavniki 
sistemov, ki s svojo funkcionalnostjo pokrivajo 
naloge posameznih proizvodnih faz. Seveda pa 
z dozorevanjem informacijskih tehnologij in s 
težnjo po čim večji integraciji med aktivnostmi 
takšne informacijske rešitve širijo spekter 
funkcionalne podprtosti, ki se dostikrat 
pokrivajo s funkcionalnostmi drugih 
informacijskih sistemov. 

Za dosego nivoja pametnih tovarn je ključna 
večja integracija aktivnosti vseh življenjskih 
ciklov proizvodnje. Zaradi kompleksnosti in 

raznolikosti proizvodnih obratov so se že v 
preteklosti ožji in dosti bolj omejeni problemi 
izkazali za zelo zahtevne (npr. problem 
integracije sistemov ERP-MES). Pričakovana 
evolucija tovarn mora tako imeti konsistentne in 
celovite temelje, ki bodo predstavljali osnovo za 
uspešno digitalizacijo celotnega proizvodnega 
ekosistema. 

Za nadzorovan razvoj tako imenovanih 
pametnih tovarn in s tem tudi razvoj sodobne 
informacijske podpore skrbijo razne globalne 
iniciative, ki usmerjajo raziskovalno-razvojne 
aktivnosti. 

 

Slika 1: Proizvodni ekosistem  
(prirejeno po [9][10]). 

Eden izmed pomembnejših korakov pri 
razvoju koncepta pametnih tovarn je 
vzpostavitev skupnega razumevanja, t.j. 
določitev smernic in standardov, ki bodo olajšali 
evolucijo pametnih tovarn. Trenutni standardi 
niso zadostni za celovito izvedbo pametne 
proizvodnje, zato je bilo v zadnjih letih 
vloženega veliko truda v definiranje prioritetnih 
področij standardizacije in razvoja referenčnih 
modelov pametnih tovarn. Konkretnejše  
rezultate na tem področju trenutno podajata 
organizaciji »Industrial Intenet Consortium« v 
obliki referenčne arhitekture IIRA [5] in 
»Working Group of Industry 4.0« kot 
arhitekturni model RAMI4.0 [1]. 



Naslednji razdelek podaja kratko zgodovino 
industrializacije in opredeljuje pojav pametnih 
tovarn. Tretji razdelek na kratko predstavi 
globalne iniciative, ki podajajo smernice za 
razvoj pametnih tovarn. Medtem, ko četrti 
razdelek podaja povzetek aktualnih standardov 
na področju proizvodnje, v petem preučujemo 
razvoj referenčnih modelov, ki tehnične vire in 
standarde, potrebne za dosego koncepta 
pametnih tovarn, umeščajo v splošno strukturo. 
Na koncu so podani še zaključki. 

2 Pametne tovarne 

Napredek rešitev na področju informacijsko-
komunikacijskih (IK) tehnologij vse bolj prodira 
tudi v proizvodne informacijske sisteme, kar 
pomembno spreminja način delovanja 
industrijskih podjetij. Govorimo o industrijski 
revoluciji, ki naj bi bila primerljiva s tremi 
preteklimi industrijskimi revolucijami (Slika 2), 
[6]. Industrializacija se je pričela v 18. stoletju z 
vpeljavo mehanskih proizvodnih zmogljivosti, 
gnanimi z vodo in paro, ki so zamenjali ročno 
proizvodnjo. Na prehodu v dvajseto stoletje se 
je z vpeljavo masovne proizvodnje, gnane z 
električno energijo, pričela druga industrijska 
revolucija. Tretja industrijska revolucija se je 
začela v začetku sedemdesetih, ko se je 
proizvodni proces z uporabo elektronike in 
informacijske tehnologije še dodatno 
avtomatiziral. Današnji napredek IK tehnologij 
in njihova vedno večja uporaba v proizvodnji 
nakazuje na nove pomembne spremembe v 
delovanju industrije, ki jo označujemo s četrto 
industrijsko revolucijo. 

Posamezne naloge v proizvodnem 
ekosistemu so tradicionalno pokrivali 
specializirani informacijski sistemi (slika 1). 
Sodobna IK tehnologija pa nam dandanes 
omogoča enostavno povezovanje različnih 
naprav, objektov, informacij in ljudi preko  
uporabe spletnih tehnologij v industrijskem 
okolju  (internet stvari  v industriji  –  IIoT (ang. 

 

Slika 2: Evolucija industrije [6]. 

Industrial Internet of Things), kibernetsko 
fizični sistemi – CPS ang. (Cyber Physical 
Systems), internetne storitve – IoS ang. (Internet 
of services), itd). Takšen napredek IK 
tehnologije omogoča velik tehnološki preskok 
na področju povezljivosti in celostne integracije 
sistemov kot tudi procesov znotraj proizvodnje. 
Vzpostavljajo se logične povezave med sistemi, 
ki jih tradicionalno ni bilo mogoče izvesti 
oziroma je bila njihova integracija preveč 
kompleksna in pogosto omejena zgolj na rešitve 
znotraj enega ponudnika. 

Nove, tesnejše povezave med sistemi 
odpirajo nove možnosti procesne odličnosti, ki 
slonijo tudi na naslednjih omogočitvenih 
pristopih: 

- dostopnost do vseh potrebnih podatkov v 
realnem času, 

- optimiranje odločitev na podlagi 
podatkovno gnane analitične podpore, 

- razširitev uporabe simulacije in 
nadgrajevanje simulacijskih modelov preko 
raznolikih faz življenjskih ciklov (digitalni 
dvojček), 

- validacija plana („as-planned“) in dejansko 
izvedenega („as-built“), 

- sledljivost podatkov preko različnih 
podatkovnih baz (digitalna nit), 

- vključevanje podatkov iz proizvodnje in iz 
uporabe produktov v procese, kjer 



tradicionalno niso bili izkoriščeni (npr. 
dizajn produkta), 

- porazdeljene proizvodne storitve (vpeljava 
pametnih naprav, ki so dosegljive kot 
storitev), 

- dinamična povezljivost in samo-
organizacija preko fleksibilnega 
povezovanja ljudi, objektov in sistemov. 

Težnja pametnih tovarn je tako usmerjena v 
razvoj bolj fleksibilno organiziranih 
proizvodnih procesov, ki bodo med seboj tesno 
povezani ter bodo težili k optimizaciji in reviziji 
vseh življenjskih ciklov proizvodnega 
ekosistema. Na ta način se bo povečala 
učinkovitost proizvodnih procesov, zmanjšali se 
bodo proizvodni stroški, dosežena bo večja 
proizvodna prilagodljivost (proizvodnja 
unikatnih šarž – vsak posamezni izdelek bo 
določal svoj individualni proizvodni proces) in  
se povečala produktivnost. 

3 Razvojne iniciative za dosego pametnih 
tovarn 

Vodilne industrijske, akademske in vladne 
institucije po vsem svetu prepoznavajo 
priložnosti, ki jih ponuja pričakovana 
industrijska revolucija. Oblikovale so se različne 
pobude za pospešitev razvoja pametnih tovarn, 
katerih cilj je pomagati industriji pri razvoju 
potrebnih tehnologij in metodologij za 
vzpostavitev gospodarske konkurenčnosti na 
svetovnem trgu.  

Vodilna pri določanju smernic za razvoj 
področja pametnih tovarn je Nemčija, ki z 
iniciativo Industrija 4.0 postavlja temelje in 
nove standarde za sodobno proizvodno podjetje. 
Iniciativa se osredotoča na sponzoriranje in 
usmerjanje raziskovalno-razvojnih dejavnosti. 

V ZDA imata primerljivo vlogo iniciativi 
Smart Manufacturing Leadership Coalition 
(SMLC) in The Industrial Internet Consortium 
(IIC). Iniciativi, z razliko od evropskih, nista 
spodbujeni s strani države, temveč njihovo 
gonilo predstavljajo različna industrijska 

združenja, ki so pod okriljem vodilnih  
tehnoloških podjetij. 

Poleg teh se v svetu pojavlja več sorodnih 
iniciativ, ki poskušajo svoja prednostna 
področja s pomočjo sodobnih tehnologij še 
okrepiti. Pomembnejše med njimi so: kitajska 
iniciativa Made in China 2025, francoska Usine 
du Futur, japonska Industrial Value Chain 
Initiative, indijska Make in India itd. 

Iniciative za razvoj pametnih tovarn so 
pomembno gonilo za oblikovanje prioritetnih 
raziskovalno-razvojnih aktivnosti. Področje 
posodabljanja proizvodnih podjetij je še posebej 
podprto s strani programa Obzorje 2020, v 
okviru FoF PPP [4]. R&R aktivnosti so podprte 
tudi s strani Slovenske strategije pametne 
specializacije S4, kjer je kot eno izmed 
prednostnih področij določena (S)Industrija 4.0, 
znotraj katere so eno izmed najperspektivnejših 
tehnološki področij tudi Pametne tovarne [8]. 

3.1 Industrija 4.0 

Platforma Industrija 4.0 (originalno 
poimenovana Industrie 4.0) je organizirana v 
več skupin (Slika 3), ki jih vodi nemška vlada. S 
pomočjo platforme želi Nemčija (politika, 
akademske institucije in industrijska podjetja) 
postati vodilni ponudnik opreme za pametne 
tovarne. Platforma sicer operativnih akcij ne 
izvaja, njene delovne skupine pa skrbijo za 
razvoj skupnih priporočil in zagotavljajo 
podporo pri vzpostavitvi raziskovalnih in 
industrijskih projektov, demonstracijskih 
centrov, razvoju novih standardov ipd. [6].  

Delovna skupina platforme prioritizira pet 
področij [1]: 

- WG1: Reference architectures, standards 
and norms. Kot prvo prioriteto iniciativa 
postavlja standardizacijo in podporo za 
določitev referenčne arhitekture. Eden 
glavnih rezultatov na tem področju je razvoj 
referenčnega arhitekturnega modela 
RAMI4.0, ki bo podrobneje predstavljen v 
5. razdelku. 

 



 

Slika 3: Struktura platforme Industrie 4.0. 

- WG2: Research and innovation. Ta skupina 
se ukvarja s prepoznavanjem področij, kjer 
so potrebne raziskave in inovacije ter izdaja 
priporočila za razvoj novih ključnih 
tehnologij. 

- WG3: Security of networked systems. Ta 
skupina skrbi za uspešno vpeljavo novih 
tehnologij. Pri tem je najpomembnejše 
varno in zaupanja vredno ravnanje s 
podatki. 

- WG4: Legal framework. Ta delovna 
skupina preučuje vidike digitaliziranega 
gospodarstva v pravnem smislu. 

- WG5: Work, education and training. Ta 
skupina se osredotoča na vprašanja, ki 
vplivajo na človeka. Izdaja priporočila za 
ukrepe na političnem, poslovnem in 
družbenem nivoju. 

3.2 Industrial Internet Consortium 

Organizacijo Industrial Internet 
Consortium (IIC, http://www.iiconsortium. 
org) so leta 2014 ustanovila podjetja AT&T, 
Cisco, General Electric, IBM in Intel, 
konzorcij pa zdaj šteje že več kot 270 članov. 
Konzorcij je bil ustanovljen z namenom 
združevanja različnih industrijskih igralcev (od 
multi-nacionalnih korporacij, majhnih in 
velikih tehnoloških inovatorjev do akademskih 
in vladnih institucij) in s tem pospeši razvoj 
industrijskih internetnih tehnologij.  

IIC se ukvarja z vsem, kar je mogoče 
povezati z internetom, zagotavlja povratne 
informacije in povečuje učinkovitost 
proizvodnje. Glavne naloge konzorcija so 
spodbujanje inovacij preko novih industrijskih 
praks, razvoj referenčne arhitekture in okvirov, 
potrebnih za interoperabilnost, vplivanje na 
razvoj industrijskih standardov ter podpora pri 
razvoja varnostnih vidikov. 

V primerjavi z Industrijo 4.0 je področje 
delovanja IIC širše. Poleg proizvodnih 
sistemov obravnava tudi energetiko, zdravstvo, 
transport in javno infrastrukturo (Slika 4). IIC 
aktivno sodeluje s Platformo Industrie 4.0. 

 

Slika 4: Povezava med platformo Industrie 4.0 
in konzorcijem IIC. 

4 Aktualni standardi na področju 
proizvodnje 

Vzpostavitev skupnega razumevanja je 
temeljnega pomena za dosego uspešnega 
proizvodnega okolja. V ta namen so bili razviti 
standardi, ki podajajo navodila načrtovalcem, 
inženirjem, upravljalcem in odločevalcem za 
izvajanje aktivnosti na svojih področjih. 
Standardi pa so v pomoč tudi pri komunikaciji 
med akterji, ki so iz različnih problemskih 
domen, izvajajo opravila na različnih nivojih 
proizvodne arhitekture ali se ukvarjajo s 
problemi, ki pripadajo različnim fazam 
življenjskega cikla izdelka/proizvodnje. Obstaja 
več različnih nacionalnih (ANSI, DIN, 
SIST,…), regionalnih (CEN) in internacionalnih 
organizacij (ISO, IEC, ISA, MESA,…), ki se 
ukvarjajo s postavljanjem standardov za 
proizvodnjo. 

 



 
Slika 5: Standardi usklajeni z IEC 62264 [10]. 

 

Stanje aktualnih standardov na področju 
pametnih proizvodnih sistemov lepo povzema 
pregled v [10], kjer so le-ti umeščeni v ključne 
dimenzije proizvodnega ekosistema. 
Pomembnejši standardi, usklajeni s proizvodno 
piramido (IEC 62264), so predstavljeni na sliki 
5. Avtorji pregleda ugotavljajo, da trenutni 
standardi niso zadostni za celovito izvedbo 
pametne proizvodnje. Obstajajo standardi, ki 
učinkovito pokrivajo določeno domeno (npr. 
komunikacije), vendar interoperabilnost med 
različnimi domenami ni zadostna. Pogosto se 
pojavljajo standardi, ki se v določenih 
segmentih prekrivajo, nove tehnologije pa 
odpirajo tudi nova področja, kot so kibernetska 
varnost, industrijske brezžične mrežne 
povezave, oblačne storitve, podatkovna 
analitika, itd.  

Tradicionalni pristop, ki je temeljil na 
inkrementalnih izboljšavah standardov, ne more 
slediti hitremu tehnološkemu razvoju, zato je 
pomembno določiti prioritetna področja. Eno 
izmed tovrstnih usmeritev je predstavila delovna 
skupina organizacije DIN/DKE, ki je zadolžena 
za razvoj standardov za potrebe Industrije 4.0 

(WG1).  Njihova standardizacijska priporočila 
so bila predstavljena leta 2013, ki so jih v letu 
2016 nato še revidirali in dopolnili [3].  

Kot eden izmed prvih korakov k 
standardizaciji pametnih tovarn je bil predviden 
razvoj referenčnega modela. Pri tem izraz 
referenčni model nakazuje splošen in prenosljiv 
model, ki je bil spoznan za uporabnega pri 
definiranju specifičnih modelov. Referenčni 
modeli imajo nalogo generaliziranja splošnih 
konceptov ter poenotenja pogledov različnih 
interesnih skupin. Predstavljajo pa tudi dobro 
izhodišče za umestitev obstoječih standardov in 
identifikacijo njihovih prekrivanj oz. 
pomanjkanj. 

5 Referenčni modeli za razvoj pametnih 
tovarn 

Osnovni cilj koncepta pametnih tovarn je 
zagotoviti sodelovanje med različnimi 
tehničnimi viri (ang. technical assets) [2]. Pri 
tem kot tehnični vir štejemo katerikoli objekt, ki 
ima določeno vrednost za organizacijo, kot so 
na primer fizična oprema, arhivi, programska 
oprema. Za dosego ideje poljubnega 



kombiniranja in povezovanja virov je potrebno 
poskrbeti za njihovo ustrezno virtualno 
predstavitev in povezavo.  

Da bi formalizirali pravila digitalnega opisa 
tehničnih virov preko vseh njihovih življenjskih 
ciklov, so posamezne iniciative predlagale 
različne referenčne modele. Referenčni model 
naj podaja napotke za razvoj sistemov in 
aplikacij, t.j. podaja skupni okvir, okoli katerega 
se razvijajo bolj podrobne razprave. 

V naslednjih podpoglavjih bosta 
izpostavljena referenčna arhitekturna modela 
RAMI4.0 (DIN SPEC 91345 [2]) in IIRA 
(Industrial Internet Reference Architecture) 
[5]). Modela predstavljata referenčno osnovo za 
enotno umestitev problemov, tehničnih virov in 
standardov preko vseh multidisciplinarnih 
deležnikov, ki so potrebni za dosego koncepta 
pametnih tovarn. Poleg tega predstavljamo še 
referenčni model tehničnih virov, ki ga uvaja 
standard DIN SPEC 91345 [2] in ima nalogo 
podrobnejše specifikacije osnovnih gradnikov 
Industrije 4.0. 

5.1 Referenčni arhitekturni model za 
Industrije 4.0 – RAMI4.0 

Referenčni arhitekturni model RAMI4.0 
omogoča strukturni opis in umestitev objektov 

znotraj nivojskega modela, ki je sestavljen iz 
treh dimenzij, predstavljenih na sliki 6 – 
arhitekturni nivo (Layers), organizacijska 
hierarhija (Hierarchy Levels) ter faze 
življenjskega cikla (Life Cycle & Value Stream). 
Model RAMI4.0 je formalno predstavljen v 
nemškem standardu DIN SPEC 91345 [2]. 

Arhitekturno je model predstavljen iz šestih 
nivojev, ki omogočajo razgradnjo kompleksnih 
objektov na skupek obvladljivih perspektiv 
problema. Uporabljeni so naslednji arhitekturni 
nivoji: poslovni nivo, funkcijski nivo, 
informacijski nivo, komunikacijski nivo, 
integracijski nivo, nivo vira. 

Os življenjskega cikla in vrednostnih tokov 
procesa umešča objekt v določeno fazo 
njegovega življenja – od njegove izdelave, 
uporabe do prenehanja uporabe. Pri tem ločimo 
dva sklopa življenjskih ciklov: življenjski cikel 
tipa (npr. nov tip izdelka) in življenjski cikel 
določene instance tega tipa (npr. določen 
proizveden izdelek). Upravljanje življenjskih 
ciklov sistemov in produktov v industriji bo 
podrobneje definiral nastajajoči standard IEC 
62890. V splošnem pa lahko definiramo 
življenjske cikle naslednjih objektov [9]: 
produkta, naročil, tovarne, naprav, komponent.  

Slika 6: Referenčni arhitekturni model Industrije 4.0 (RAMI4.0) [2]. 



Tretja os vnaša v model hierarhično 
razgraditev objektov, kar omogoča določevanje 
funkcijskih zadolžitev in odgovornosti znotraj 
proizvodnje. Proizvodni nivoji, privzeti iz 
standardov IEC 62264-1 in IEC 61512-1, so: 
nivo vodenja (ang. Control), nivo postaje (ang. 
Station), nivo delovnih centrov (ang. Work 
centres) in nivo podjetja (ang. Enterprise). Da 
se lahko zadosti novim potrebam, ki izhajajo iz 
I4.0, so bili v tem standardu dodani še nivoji 
produkta (ang. Product), naprave (ang. Field 
device) in zunanje povezave (ang. Connected 
World). 

5.2 Referenčni model IIRA 

Vzporedno postavlja združenje IIC soroden 
referenčni model IIRA (Industrial Internet 
Reference Architecture) [5]. IIRA predstavlja 
arhitekturno predlogo in metodologijo, ki 
arhitektom IIoT omogoča razvoj sistemov, ki 
temeljijo na skupnih okvirih in konceptih. Osnova 
za razvoj IIRA je standard za arhitekturni opis 
sistemov ( ISO/IEC/IEEE 42010 Systems and 
Software Engineering – Architecture 
Description). 

IIRA določa najpomembnejše arhitekturne 
komponente industrijskega interneta in načine 
medsebojnega povezovanja komponent. Povzema 
konsenz glavnih arhitekturnih vprašanj, ki je bil 
sprejet med različnimi poslovnimi sektorji, kot so 
zdravstvo, proizvodnja, transport in javni sektor. 

Večplastni referenčni model IIRA (Slika 7) 
obravnava štiri različne vidike: 

- Poslovni vidik (ang. Business viewpoint), ki 
se ukvarja z ugotavljanjem poslovne vizije, 
vrednot in ciljev pri vzpostavljanju sistema 
IIoT. 

- Uporabniški vidik (ang. Usage viewpoint) 
se ukvarja z vidiki uporabe sistema. 

- Funkcionalni vidik (ang. Functional 
viewpoint) se osredotoča na funkcionalne 
komponente v sistemu IIoT, na njihovo 
strukturo in medsebojne povezave.  

- Izvedbeni vidik (ang. Implementation 
viewpoint) se ukvarja s tehnologijami, 

potrebnimi za izvedbo posameznih 
funkcionalnih komponent. 

Vrstni red, v katerem so razporejeni vidiki (od 
vrha navzdol), odraža splošno interakcijo med 
njimi. Odločitve na nivoju poslovnega vidika, 
podajajo stališča in zahteve na nižji uporabniški 
nivo. Sistematična obravnava problemov preko 
naštetih vidikov omogoča združeno obravnavo 
sorodnih problemov. 

Vsakega od vidikov je mogoče primerjati tudi 
z ustreznimi arhitekturnimi nivoji referenčnega 
modela RAMI4.0. Tudi IIRA obravnava 
posamezen objekt skozi njegov celotni življenjski 
cikel. V  letu 2016 sta se združenji Industrija 4.0 
in IIC zavezali k iskanju skupnih interesov in 
integraciji obeh referenčnih modelov [7]. 

 

Slika 7: Referenčni model IIRA. 

5.3 Referenčni model komponent I4.0 

Komponenta I4.0 (orig. Industrie 4.0 
component) predstavlja osnovni gradnik 
proizvodnega sistema, ki poenostavlja 
povezljivost ter s tem omogoča večjo 
horizontalno in vertikalno integracijo sistemov 
in procesov. Standard DIN SPEC 91345 [2] 
komponento predstavi kot globalno in unikatno 
identificiran deležnik, sposoben komunikacije. 
Komponenta I4.0 je povezana s sistemom I4.0, 
kjer ponuja svoje storitve. Sestavljena je iz 
administrativnega ovoja in tehničnega vira, kot 
je to prikazano na sliki 8. S stališča industrijskih 



aplikacij je lahko komponenta I4.0 na primer 
proizvodni sistem, individualna naprava/stroj ali 
enota ali modul znotraj naprave/stroja. 

Administracijski ovoj (ang. Administration 
shell) zagotavlja standardiziran vmesnik, ki 
raznolike vire z različnimi komunikacijskimi 
sposobnostmi transformira v komponento I4.0. 
Pri tem pa pokriva tako virtualno predstavitev 
kot tudi tehnično funkcionalnost določenega 
objekta. Administracijski ovoj pomaga pri 
zagotavljanju ključnih lastnosti komponent I4.0, 
kot so ([9], [2]): identifikabilnost, komunikacija 
v skladu s principi I4.0, dostop do storitev in 
stanj v skladu z Industrijo 4.0 (komunikacija po 
principu SOA), virtualna predstavitev, uporaba 
semantike standardizirane za Industrijo 4.0, 
zadostna varnost funkcionalnosti in podatkov, 
zagotavljanje kvalitete storitev (QoS), 
zagotavljanje informacij o njegovem stanju in 
gnezdenje (vsaka komponenta I4.0 lahko 
vsebuje druge komponente I4.0). 

 

Slika 8: Komponenta I4.0 je sestavljena iz 
tehničnega vira in administrativnega ovoja 

[2][1]. 

6 Povzetek 

V prispevku smo predstavili trenutno stanje 
razvoja potrebnih podpornih nalog za dosego 
pametnih tovarn. V naši interesni sferi sta na 
področju določanja raziskovalnih in razvojnih 
smernic najpomembnejši združenji nemška 
platforma Industrija 4.0 in ameriški konzorcij 
IIC. 

Ena prvih nalog pri vzpostavljanju pametnih 
tovarn je vzpostavitev referenčne arhitekture in 
razvoj skupnih standardov. V prispevku smo 
podali kratek povzetek trenutnega stanja na 
področju standardov. Predstavili smo referenčni 
model RAMI4.0, ki ga je razvila organizacija 

Industrija 4.0 ter referenčni model IIRA, razvit s 
strani konzorcija IIC. RAMI4.0 je formalno 
predstavljen tudi v nemškem standardu DIN 
SPEC 91345 [2], kjer je definiran tudi osnovni 
gradnik proizvodnega sistema, komponenta I40. 
Modela RAMI4.0 in IIRA predstavljata 
referenčno osnovo za enotno umestitev 
problemov, tehničnih virov in standardov preko 
vseh multidisciplinarnih deležnikov, ki so 
potrebni za dosego koncepta pametnih tovarn. 
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