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Teoretický úvod

Vzdialené riadenie a monitorovanie prostredníctvom rýchleho 
rozvoja internetu sa dostáva do reálnych aplikácií implementova-
ných v automatizácii budov, mestskej infraštruktúry či priemyslu. 
Umožňuje prepájanie zariadení, serverov či služieb a tým aj proce-
sov v podnikoch. Praktickým riešením pre vzdialené riadenie, ktoré 
sme si vybrali na realizáciu nášho riešenia, bol priemyselný router 
eWON spolu s VPN serverom eFive. Tie sme po softvérovej a har-
dvérovej časti opísali v predchádzajúcom článku. V našom riešení 
sme umožnili priamu cestu k riešeniu vzdialeného riadenia. VPN 
server umožnil spojenie s vnútornou sieťou, na ktorej sa nachádza 
PLC automat. Router eWON sprostredkúva implementovanie aj 
nami vytvorenej myšlienky integrácie SOA. Na základe realizova-
ného riešenia sme sa rozhodli dobudovať cloudové rozšírenie našej 
aplikácie. Pretože cloud v súčasnosti predstavuje v niektorých ob-
lastiach neistotu, rozhodli sme sa pre implementáciu privátneho 
cloudového riešenia.

Súčasný stav SOA a cloud

SCADA a MES sú súčasťou dlhodobo overeného štandardu ISA-95 
[2]. Napriek tomu je SCADA vystavovaná čoraz väčšiemu množ-
stvu dát, spôsobenému zvyšujúcim sa množstvom kyberfyzikálnych 
zariadení (Cyber-Physical Systems, CPS). Preto je na mieste aj 
evolúcia v systémoch SCADA, ktorá sa opisuje v publikáciách [1], 
[3]. Budúcnosť SCADA, respektíve celého systému, kráča podľa [4]  
v trende servisov. V súvislosti so servismi sa objavuje aj otázka 
vhodnej distribúcie funkcionalít, zariadení a výpočtov medzi po-
užívateľov, ktoré možno reprezentovať prostredníctvom služieb. 
V tomto kontexte nasledujúca generácia systémov predpokladá 

realokáciu vybraných funkcionalít do cloudu a zmenu architektúry 
systémov na flat informačne založenú infraštruktúru z dynamicky 
skladateľných kompozitov služieb a aplikácií [4]. Jednotlivé služby 
predstavujú moduly, čo má priniesť zlepšenie najmä v škálovateľ-
nosti a dynamickosti nasadeného systému v prostredí cloudu [5]. 
Riešenie na obr. 1 predstavuje projekt IMC-AESOP (ArchitecturEfor 
Service-Oriented Procesess – Monitoring and Control), ktorý je bliž-
šie opísaný v [5].

Prínos servisne orientovanej architektúry (SOA)

SOA predstavuje cestu, ako realizovať Smart Industry, a to zlepše-
ním infraštruktúry a jej komponentov. Služby v SOA ponúkajú mož-
nosti pre nasledujúcu generáciu CPS a ich kybernetických častí, 
napríklad v podobe cloudovo založených služieb. Problém niekto-
rých systémov SCADA/DCS spočíva v ich návrhu pre uzavretejšie 
a hierarchicky riadené prostredie. SOA na tento problém disponuje 
funkcionalitami na minimalizovanie náročnosti v integrácii a spo-
lupráci podnikových systémov a ostatných škálovateľných služieb 
[6], [7].

SOA predstavuje spôsob, ako zlepšiť a automatizovať podnikové 
funkcie. Dovoľuje navrhovať, implementovať a agregovať služby 
v rámci informačného a riadiaceho systému. Služby predstavujú 
primárnu časť implementovanej SOA v informačnom a riadiacom 
systéme. Implementácia služieb môže byť v atómickej alebo kom-
pozitnej forme, pričom služby celkovo slúžia na zabezpečenie vybra-
ných funkcií informačného a riadiaceho systému. Veľké uplatnenie 
má pri systémoch SCADA, ako o tom svedčí aj architektúra OPC 
UA. SOA umožňuje rýchlejšiu a ľahšiu integráciu so systémami MES 
a ERP, ako aj ich natívnymi a webovými klientmi. Podľa [2] sú prí-
nosy SOA v autonómii, zvýšenej interakcii medzi funkcionalitami in-
formačného a riadiaceho systému, ľahkej dostupnosti funkcionalít, 
nezávislosti implementácie a vo flexibilite k zmenám.

Z hľadiska systémov SCADA a MES môže SOA priniesť:
• Intenzívnejšiu spoluprácu s mobilnými zariadeniami, senzormi, 

aktuátormi, inteligentnými zariadeniami alebo tabletmi,
• jednoduchšiu implementáciu a interakciu s podpornými službami 

v rámci informačného a riadiaceho systému,
• otvorenú integráciu s vlastnými cloudovými službami a trojstran-

nými službami s využitím zabezpečenia.

Implementácia otvoreného cloudového riešenia

V tomto riešení sme vychádzali z realizovaného riešenia prezen-
tovaného v príspevku Servisne orientovaná architektúra v podaní 
priemyselného smerovača eWON, VPN servera eFive a Android 
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Obr. 1 ISA-95 a flat modulárny návrh architektúry podľa [5]
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klienta (ATP Journal 6/2015) [1]. Oproti pôvodnému riešeniu sme 
laboratórnu architektúru doplnili o MS Windows AzurePack.

Opis architektúry riešenia

Architektúra tohto systému pozostáva z nasledujúcich komponentov:
• cloudové služby,
• technologický router eWON,
• VPN server eFive,
• PLC,
• natívne a webové mobilné aplikácie.

V našej práci bola navrhnutá architektúra na riešenie zadanej úlohy, 
zobrazená na obr. 2. V privátnej sieti sa nachádza privátny cloud 
a technologický router eWON, ktoré navzájom obojsmerne komu-
nikujú. Ako bola vytvorená integrácia s našou verziou aplikovania 
IMC-AESOP projektu? Technologický router eWON je v tomto prí-
pade SOA komunikačnou bránou s riadiacou úrovňou. Komunikuje 
s PLC, na ktorom je spustená simulačná aplikácia skleníka.

Nami vytvorené servisné cloudové riešenie pozostáva hlavne z MS 
Windows Azure Pack a technologického routera eWON. Úlohou vy-
tvoreného riešenia je poskytnúť služby pre vyššie úrovne ISA-95  
pyramídy ako sú  HMI, SCADA, MES a ERP systémy.

Zaujímavá je aj sieťové architektúra, v akej tento servisný cloud 
funguje. Okrem tejto privátnej siete existuje ďalšia privátna sieť, 
v ktorej sa nachádza VPN server eFive. Ten má pridelenú verejnú 
IP adresu, čo znamená, že je viditeľný aj z vonkajších sietí. Na de-
finovanom porte tohto VPN servera je vytvorená podsieť, do ktorej 
sa pripája demonštračná aplikácia nachádzajúca sa na mobilnom 
zariadení koncového používateľa. Na server sa pripája technologic-
ký router eWON, čím vzniká zabezpečený komunikačný kanál, kto-
rý na komunikáciu využíva zabezpečovaciu technológiu OpenSSL. 
Na priemyselnom routri bola v JAVE vytvorená aplikácia, ktorá slúži 
na komunikáciu s privátnym cloudom v laboratóriu. Mobilná apli-
kácia predstavuje úroveň HMI a SCADA v modulárnej architektúre 
priemyselného cloudu.

Demonštračná aplikácia na mobilnom zariadení

Riešenie využíva cloudovú platformu MS Windows Azure Pack od 
spoločnosti Microsoft spolu s benefitmi privátneho riešenia cloudu. 
Na tomto privátnom cloude je vytvorená databáza SQL slúžiaca ako 
úložisko dát. Na tomto cloude sa nachádza aj služba WCF, ktorá 
zabezpečuje komunikáciu medzi databázou SQL a technologickým 
routerom eWON. Táto služba tiež zodpovedá za vytváranie udalos-
tí v kalendári Google. Za komunikačný protokol s technologickým 
routerom eWON bol zvolený JSON. V cloude sme naprogramovali 
kompozitné služby v prostredí C#, ktoré pokrývajú vybrané funk-
cionality systémov SCADA, HMI a MES. Na komunikáciu techno-
logickej úrovne s cloudom bola dočasne zvolená čiastočne fixná 
forma správ, ktorá zastrešuje pomenovanie tagov, alarmové statusy, 
aktuálne hodnoty alebo hodnoty dopytovaného rozsahu tagov v zá-
vislosti od dopytu klienta.

Záver

Cieľom práce je analyzovanie východísk servisne orientovaných a 
cloudových technológií. Riešenie využíva cloudové technológie, kto-
ré boli použité s cieľom cloudového perzistovania dát a vytvorených 
služieb SCADA a MES pripravených na používanie webovými klient-
mi, natívnymi mobilnými aplikáciami a ďalšími službami v rámci 
podniku s možnosťou komunikácie v rámci cloudu alebo aj mimo 
neho. Výsledkom je vlastné riešenie SOA aplikované na priemyselný 
router eWon, prístup k tomuto riešeniu z vonkajšej siete a imple-
mentácia privátneho cloudu, kde boli vytvorené kompozitné služby 
pre SCADA A MES. Riešenie tiež komunikuje s kalendárom Google, 
kde zaznamenáva udalosti.
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