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What does OPC UA bring and how can it help companies in the process of digital 
transformation? 

Modern companies are facing an increasing demand to exchange various data between process 
(control) systems and other manufacturing and business information systems. Process systems 
include equipment that operates on various hardware and software platforms. Traditionally, this 
equipment was intercommunicating within closed communication networks, disconnected from the 
business systems where the focus was always on efficient and fast communication between various 
process systems. With the ever-growing need to exchange data between OT and IT (i.e. measuring 
devices, PLCs, SCADAs, Historians with MES and ERP systems etc.), it is becoming critical to 
maintain the communication secure and to keep the integrity of the process level data, creating a  
challenge the classic OPC (DA) standard and the other conventional communication protocols 
cannot face. The new OPC UA standard overcomes these limitations and enables efficient and 
secure connection in the horizontal direction – between individual devices at the process level, as 
well as vertically – towards systems for visualization, archiving, analytics, etc. 

In this paper, we will present the main advantages of OPC UA standard in comparison with the 
classic OPC standard. In addition, we will demonstrate on various cases how the leading software 
provider in the field of industrial automation (GE Digital) applies this technology within the 
portfolio of their products, allowing end-users to maintain the existing infrastructure and keep their 
current investments safe, while at the same time enabling them to carry out their digital 
transformation strategy. 

 

Kratek pregled prispevka 

Sodobna podjetja se soočajo z vse večjo prepletenostjo procesnih in informacijskih nivojev 
programske opreme. Tovrstni sistemi vključujejo opremo, ki deluje na različnih strojnih in 
programskih platformah. Na doslej komunikacijsko zaprtem procesnem nivoju je bil poudarek na 
učinkovitem povezovanju opreme in hitrem prenosu podatkov, s povezovanjem na bolj odprti 
informacijski nivo pa je kritično ohranjanje varnosti komunikacije in integritete podatkov. S tem se 
pojavljajo izzivi, ki jim klasični OPC standard, kot tudi drugi komunikacijski protokoli, niso kos. 
Novi standard OPC UA presega te omejitve ter omogoča učinkovito in varno povezovanje tako v 
horizontalni smeri – med posameznimi napravami na procesnem nivoju, kot tudi vertikalno – proti 
sistemom za vizualizacijo, arhiviranje in analitiko. 

V prispevku bomo prikazali ključne prednosti standarda OPC UA, predvsem v primerjavi s 
klasičnim standardom OPC. Poleg tega bomo na različnih primerih pokazali, kako vodilni 
proizvajalec programske opreme in rešitev na področju industrijske avtomatizacije GE Digital 
uporablja tehnologijo OPC UA znotraj svojega portfelja izdelkov in s tem končnim uporabnikom 
omogoča hkrati ohranitev obstoječe infrastrukture kot tudi enostavnejšo digitalno transformacijo.  



1 Uvod  

Poslovanje sodobnih podjetij sestavlja 
množica aktivnosti. Podjetja izvajajo 
optimizacije teh aktivnosti na nivoju procesa, 
kjer se zasleduje predvsem cilje zagotavljanja 
standarda kakovosti, hitrosti  in zanesljivosti 
izvajanja, kot tudi optimizacije aktivnosti drugih 
poslovnih procesov, kjer želijo izboljšave na 
področju porabe resursov in cenovne 
učinkovitosti nabave, skladiščenja, transporta 
ipd. Za zagotavljanje največjih skupnih učinkov 
teh aktivnosti je potrebno pridobiti in na skupni 
imenovalec postaviti podatke iz poslovnih in 
procesnih sistemov, to pa predvsem pomeni, da 
moramo podatke iz procesa spraviti čez meje 
proizvodnih obratov v podatkovna skladišča 
poslovno-informacijskih sistemov. 

Z vidika strojne in programske opreme je 
arhitektura večjih avtomatiziranih industrijskih 
sistemov tipično sestavljena iz dveh delov. 

Procesni nivo (OT – Operational 
Technology) je sestavljen iz strojne in 
programske opreme, ki je neposredno povezana 
s procesom. Glavna naloga opreme na tem 
nivoju je optimalno in zanesljivo izvajanje 
delovnega procesa. Ta oprema zajema podatke 
iz procesa in se hipno in samodejno odziva na 
spremembe v procesu ter omogoča nadzor in 
upravljanje procesnih spremenljivk s strani 
uporabnikov. Strojno opremo sestavljajo 
industrijski krmilniki (PLC) in osebni 
računalniki ali računalniški strežniki, ki med 
seboj običajno komunicirajo preko povezave 
Ethernet, starejše naprave tudi preko serijskih 
komunikacij. Programska oprema zajema 
komunikacijske pretvornike in opremo za 
upravljanje in nadzor (SCADA) z vmesniki 
človek-stroj (HMI). 

Na drugi strani je t.i. informacijski nivo 
(Information Technology), katerega naloga je, 
da surove podatke, ki vplivajo na poslovanje 
podjetja, pretvori v informacije, ki omogočajo 
sprejemanje optimalnih poslovnih odločitev, in 
jih posreduje ustreznemu osebju. Na tem nivoju 

se osebni računalniki končnih uporabnikov 
povezujejo z računalniškimi strežniki znotraj 
omrežja podjetja ali uporabljajo infrastrukturo 
ponudnikov storitev »v oblaku«. Programsko 
opremo sestavljajo npr. namenske podatkovne 
baze, sistemi za načrtovanje virov (ERP), 
upravljanje proizvodnje (MES) in drugi sistemi, 
ki informacije posredujejo preko namenskih 
aplikacij ali spletnih vmesnikov. 

OT in IT sta ločena predvsem zaradi 
namenske opreme, ki se uporablja na 
posameznem nivoju, še bolj pa zaradi 
specifičnih znanj uporabnikov posameznih 
nivojev. Delovanje opreme na nivoju OT je v 
mnogih primerih bolj občutljivo v smislu, da 
procesi tečejo brez prekinitev in vsako 
nedelovanje prinaša neposreden izpad prihodka 
za podjetje, ter je zato varnost pri povezovanju z 
zunanjimi sistemi kritičnega pomena.  

V prispevku bomo prikazali pomanjkljivosti 
klasičnega standarda OPC DA pri povezovanju 
preko različnih računalniških omrežij (predvsem 
v smislu povezovanja OT in IT) in prednosti, ki 
jih prinaša novi standard OPC UA. Prikazali 
bomo tudi nekaj primerov uporabe programskih 
rešitev iz portfelja GE Digital, ki uporabljajo 
tehnologijo OPC UA za komunikacijo znotraj 
obstoječe infrastrukture, hkrati pa se varno in 
učinkovito povezujejo na sisteme izven meja 
procesnega okolja. 

2 Standard OPC DA 

Standard OPC DA je bil prvič izdan leta  
1996 in opisuje komunikacijo med opremo na 
procesnem nivoju. Standard je odprt in 
uveljavljen ter široko razširjen na področju 
industrijske avtomatizacije. Omogoča prenos 
podatkov v realnem času in povezovanje 
opreme različnih proizvajalcev na način 
odjemalec-strežnik. Podatki se prenašajo v 
hierarhični strukturi in v tekstovni obliki.   

2.1 Pomanjkljivosti 

Komunikacijski del standarda OPC DA je 
zasnovan na Microsoftovi tehnologiji 



COM/DCOM, kar posledično pomeni, da je 
implementacija možna le na platformi Microsoft 
Windows [1]. Za komunikacijo je na strani 
odjemalca in strežnika potrebno spreminjati 
nastavitve DCOM na nivoju operacijskega 
sistema in določiti specifične uporabnike, ki 
bodo uporabljali povezavo. To pomeni, da je na 
obeh straneh potrebno uporabljati uporabnike, 
ki so člani iste domene, v primeru povezovanja 
naprav iz različnih domen pa uporabiti lokalne 
uporabnike z enakimi uporabniškimi imeni in 
gesli, kar s stališča varnosti ni primerno. 

Veliko težavo za uporabo v zaščitenih 
računalniških omrežjih predstavlja dinamična 
uporaba mrežnih vrat (portov), ki je posledica 
uporabe tehnologije DCOM. To onemogoča 
uporabo požarnega zidu, kjer bi se namenska 
vrata na požarnem zidu uporabljala samo za 
komunikacijo med konkretnim OPC 
odjemalcem in strežnikom. 

Podatki se prenašajo brez šifriranja, kar 
lahko v določenih okoljih predstavlja tveganje. 

Če povzamemo so glavne pomanjkljivosti 
standarda OPC DA omejenost na platformo 
Windows in pomanjkljiva varnost 
komunikacije: 

- preverjanje pristnosti z uporabniki 
Windows operacijskega sistema, 

- podatki niso zaščiteni (šifrirani), 

- dinamična uporaba mrežnih vrat (portov). 

Kljub tem pomanjkljivostim OPC DA ostaja 
odlična rešitev v mnogih primerih povezovanja 
procesne opreme. 

3 Reševanje pomanjkljivosti OPC DA s 
pomočjo OPC UA 

Prva različica standarda OPC UA je bila 
izdana leta  2006, filozofija pa je ostala enaka ot 
pri standardu OPC DA – omogočanje 
komunikacije v realnem času in povezovanje 
opreme različnih proizvajalcev. Poglavitne 
spremembe, v primerjavi s predhodnikom, so: 

3.1 Neodvisnost od platforme 

OPC UA omogoča razvoj in implementacijo 
na različnih operacijskih sistemih (Microsoft 
Windows, Apple OSX, Android, Linux …). 
Poleg tega je neodvisen tudi od strojnih 
platform ter zasnovan za uporabo na osebnih 
računalnikih, krmilnikih, mikrokrmilnikih in 
infrastrukturi v oblaku. 

 

Slika 1: OPC UA je podprt na različnih 
platformah. 

3.2 Vgrajena varnost 

Pri standardu OPC UA je velik poudarek na 
varnosti, zato je vgrajenih veliko tehnologij, ki 
prispevajo k varnejšemu prenosu podatkov. 
Nekaj pomembnejših funkcionalnosti je 
opisanih v nadaljevanju [2, 3]. 

3.2.1 Transportni nivo 

Podprti so različni protokoli za komunikacijo 
(npr. klasični binarni, https za povezavo prek 
spletnih brskalnikov ter MQTT za povezavo 
naprav IoT). Nekateri protokoli že vsebujejo 
svoje varnostne mehanizme. 

3.2.2 Zaščita podatkov 

Podatki so lahko šifrirani z »Basic 128 Rsa 
15« ali »Basic 256« kriptografskimi algoritmi. 
Podatki se zaščitijo na strani strežnika in 
odjemalca, kar zagotavlja, da prestreženih 
podatkov ni mogoče prebrati. Podprta je tudi 
komunikacija brez šifriranja, ki je uporabna 
predvsem v prvi fazi konfiguracije sistema (ko 
povezujemo komponente, najprej zagotovimo 
povezljivost, nato postopoma dodajamo 
kompleksnost konfiguraciji z npr. zaščito 
podatkov, uporabniškimi pooblastili ipd.). 



3.2.3 Omejitev pristopa določenim delom sistema 
s pomočjo uporabniških imen in gesel 

Na strežniku lahko omogočimo dostop do 
posameznih podatkov točno določenim 
uporabnikom, podobno kot npr. na sistemih 
vodenja (iFIX klienti in iFIX SCADA strežnik). 
Implementacija te funkcionalnosti ni obvezna, 
zato standard podpira tudi možnost anonimne 
prijave. 

3.2.4 Beleženje pristopa in uporabniških akcij 

Ta funkcionalnost je predvsem pomembna v 
industrijah, kjer regulatorni predpisi zahtevajo 
nadzor nad spremembami v konfiguraciji (audit 
trail).  

3.2.5 Uporaba požarnega zidu 

Strežnik OPC UA definira fiksna (poljubna) 
vrata za dostop ali, kot omenjeno, omogoča tudi 
uporabo transportnih protokolov (npr. http), ki 
prav tako uporabljajo fiksna vrata, kar 
poenostavlja konfiguracijo požarnega zidu. 

3.2.6 Uporaba varnostnih certifikatov 

Odjemalec in strežnik za preverjanje 
pristnosti uporabljata varnostne certifikate 
X.509. Na strani odjemalca in strežnika je 
mogoče certifikate dodajati v sezname, ki 
dovoljujejo ali zavračajo dostop (trusted, 
revoked list). Na ta način  odjemalci in strežniki 
izkazujejo svojo istovetnost, predvsem pa je 
pomembno, da brez dovoljenja ni dostopa do 
podatkov. Podprti so tudi Self-signed certifikati, 
ki so brezplačni, ter shranjevanje v shrambah 
certifikatov (npr. na osebnih računalnikih). 

3.2.7 Centralno upravljanje s certifikati 

Nekateri proizvajalci podpirajo tudi 
centralno upravljanje s certifikati, kjer 
odjemalcu ali strežniku OPC UA določimo 
centralno avtoriteto, ki nadzoruje in določa 
sezname za dostop ter skrbi za izmenjavo 
certifikatov med odjemalci in strežniki. To je t.i. 
Global Discovery Server, s pomočjo katerega 
uporabniki z enega mesta upravljajo s 
certifikati, ki so potrebni za povezavo aplikacij 
OPC UA v sistemu.    

 

Slika 2: OPC UA ima vgrajenih več varnostnih 
mehanizmov. 

4 OPC UA v sklopu rešitev GE Digital 

Podjetje GE Digital je član fundacije OPC 
Foundation, ki skrbi za razvoj standarda OPC. 
Interoperabilnost je že dolgo vrsto let eden 
zaščitnih znakov opreme GE Digital, saj je npr. 
SCADA opremo iFIX mogoče povezovati s celo  
vrsto krmilnikov različnih proizvajalcev. 

iFIX je  svetovno priznana sistemska 
programska oprema za zbiranje procesnih 
podatkov, avtomatizacijo in nadzor procesov, ki 
je močno razširjena in zastopana tudi v 
Sloveniji, kjer je nameščenih več kot 2000 
postaj iFIX SCADA pri več kot 100 
industrijskih, komunalnih in drugih 
uporabnikih.  iFIX omogoča visoko stopnjo 
prilagodljivosti in različne načine pristopa (npr. 
preko spletnih brskalnikov, programskih 
vmesnikov API) z uporabo najsodobnejših 
tehnologij. Najnovejši iFIX spletni odjemalec se 
imenuje Operations Hub (Web HMI) in 
omogoča pregled in upravljanje procesa znotraj 
standardnih spletnih brskalnikov ter uporablja 
standard HTML5 in varnostne mehanizme, ki se 
uporabljajo v varnih spletnih aplikacijah.  

V najnovejšo različico iFIX 6.0, je vgrajen 
strežnik OPC UA, kar omogoča dostop 
odjemalcem, ki podpirajo standard OPC UA, do 
podatkov v procesni bazi iFIX. Za prenos 
podatkov iz strežnikov OPC UA v iFIX se 
uporablja komunikacijski gonilnik IGS 
(Industrial Gateway Server), ki poleg standarda 
OPC UA podpira tudi preko 100 protokolov za 



povezovanje na krmilnike in druge procesne 
naprave.   

Eden od stebrov portfelja opreme za 
procesno avtomatizacijo podjetja GE Digital je 
GE Historian. GE Historian je namenska 
procesna baza, ki omogoča optimizirano in 
učinkovito zbiranje, arhiviranje in distribuiranje 
procesnih podatkov v realnem času. Strežnik 
shranjuje podatke, nadzoruje sistem, beleži 
posege in spremembe, ki so bile izvedene nad 
arhivom ter zagotavlja varen dostop do 
podatkov z uporabo domenskih ali lokalnih 
uporabnikov. Podatke zbirajo t. i. zbiralci 
(collectors), ki se lahko povezujejo na različne 
vire podatkov, do podatkov, ki se hranijo v 
Historian-u, pa se lahko dostopa na več načinov, 
preko različnih odjemalcev (iFIX grafi, Excel,  
SQL poizvedbe, spletni brskalniki), kar ustreza 
različnim tipom uporabnikov in njihovim 
potrebam (analitiki, vzdrževalci, operaterji, 
vodstvo). 

GE Historian ima od verzije 7.0 naprej 
vgrajen zbiralec podatkov OPC UA, kar 
omogoča neposredno povezovanje in 
shranjevanje podatkov iz strežnikov OPC UA. 

Podjetja, ki uporabljajo opremo GE Digital, 
lahko torej izkoristijo podporo najnovejšim 
tehnologijam, kot je OPC UA, za odlično 
povezljivost v smeri procesne opreme in v smeri 
sistemov za analizo in prikaz procesnih 
podatkov. To je odlična osnova, s katero lahko 
obstoječi in novi uporabniki opreme GE Digital 
enostavno izvedejo prehod v digitalizacijo 
svojih procesov. V pomoč jim je tudi veliko 
število domačih strokovnjakov iz različnih 
podjetij z izkušnjami pri delu z opremo GE 
Digital, ki sodelujejo pri izvedbi projektov na 
področju avtomatizacije procesov v Sloveniji in 
tujini. 

5 Ohranjanje vrednosti obstoječih sistemov 
in povečanje funkcionalnosti s pomočjo 
OPC UA – primeri uporabe z opremo GE 
Digital 

Mnoga podjetja v sklopu obstoječe 
infrastrukture uporabljajo ali imajo možnost 

uporabe OPC DA za prenos podatkov 
(predvsem gre za strežnike SCADA in njihove 
odjemalce ali pa za komunikacijske gonilnike za 
povezavo na krmilnike, ki imajo možnost 
posredovanja podatkov tudi preko OPC DA). 

Vendar pa je nivo OT večinoma precej 
izoliran od nivoja IT, kjer so sistemi kot npr. 
MES ali ERP, ki znajo vse bolje izrabljati 
procesne podatke za izboljšanje poslovnih 
odločitev. Tipično je med nivojem OT in IT 
nekaj mrežnih naprav, ki skrbijo za usmerjanje 
in ločevanje prometa, računalniki so pogosto v 
ločenih domenah ipd. Povezovanje teh dveh 
svetov samo z uporabo OPC DA je zelo težko in 
vnaša ranljivosti v sistem, včasih pa je preprosto 
nemogoče. 

Pogosto so procesni sistemi, ki so lokacijsko 
razpršeni, izolirani otoki informacij. Z 
namenom zagotavljanja varnosti pred vdori iz 
zunanjega sveta, so namreč precej zaprti 
navzven, kljub temu, da  fizične mrežne 
povezave med njimi obstajajo.  

Te sisteme lahko sestavlja enaka oprema, ki 
v skupnem mrežnem okolju, ki ni ločeno s 
požarnim zidom, brez težav izmenjuje podatke, 
tukaj pa zaradi omejitev komunikacijskih 
protokolov to ni mogoče (glej sliko 3). 

 

Slika 3: Klasični, izolirani sistem OPC DA. 

Najenostavneje je tovrstne sisteme 
nadgrajevati postopoma, tako da ohranimo 
obstoječo, sicer dobro delujočo arhitekturo, in 
sisteme povežemo z uporabo OPC UA ter 
omogočimo pretok podatkov. Mogoče je 



zgraditi t.i. tunel, kjer za prehod med otoki 
informacij uporabimo komunikacijo preko OPC 
UA. Tunel zgradimo s kombinacijo odjemalcev 
OPC DA, ki so hkrati strežniki OPC UA na eni 
strani, ter odjemalcev OPC UA, ki so hkrati 
strežniki OPC DA na drugi strani tunela (glej 
sliko 4). 

 

Slika 4: Uporaba OPC UA kot tunel med 
SCADA-o iFIX in iFIX odjemalci. 

Konkretno lahko uporabimo opremo iFIX, ki 
je na eni strani požarnega zidu odjemalec OPC 
DA in strežnik OPC UA, na drugi strani pa 
uporabimo gonilnik IGS, ki je odjemalec OPC 
UA in strežnik OPC DA, na katerega se 
povezujejo odjemalci OPC DA, ki že 
komunicirajo z ostalimi strežniki OPC DA 
znotraj obstoječega okolja. Prav tako lahko 
preko OPC UA direktno povežemo Historian, ki 
ga uporabimo kot skladišče procesnih podatkov. 

 

Slika 5: Uporaba OPC UA kot tunel med 
krmilniki in odjemalci OPC DA 

Gonilnik IGS je mogoče uporabiti tudi kot 
strežnik OPC UA ter se hkrati povezati 
neposredno na krmilnike različnih 
proizvajalcev, tako da lahko ustvarimo direkten 
tunel do krmilnikov preko požarnega zidu (glej 
sliko 5). 

6 Povzetek 

Standard OPC UA prinaša velike izboljšave 
na področju varnosti in enostavne povezljivosti 
procesnih in poslovnih sistemov. Rešitve, ki jih 
ponuja GE Digital, omogočajo ohranjanje 
vrednosti obstoječih investicij in prvi korak v 
digitalizacijo podjetij na enostaven in 
stroškovno učinkovit način. Podatki iz doslej 
izoliranih otokov informacij procesnih sistemov 
so z uporabo sodobnih varnostnih mehanizmov 
na voljo poslovnim sistemom in sistemom, ki 
združujejo velike količine podatkov in jih 
uporabljajo za učenje.  

 

Slika 6: Uporaba OPC UA za povezavo otokov 
procesnih informacij s poslovnim sistemom  

Naslednji korak je, da se nad temi podatki 
izvajajo napredni algoritmi oz. uporabi umetna 
inteligenca. Razvoj na področju umetne 
inteligence nam daje slutiti, da utegnejo biti 
rezultati in pridobitve osupljivi. Potrebno pa je 
storiti prvi korak – zajeti in prenesti procesne 
podatke. Orodja za to so že na voljo. 
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