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Remote supervision centralization of process
systems with the use of virtual server
environments
Abstract: The purpose of this work is to
describe the potential benefits of using virtual
server environments, such as VMware and
Microsoft Virtual Sever, in the computer
section of the process system.
This new technology, used on the hydro
power plants on river Drava (Maribor), showed
a wide range of positive results and
improvements in the field of optimization and
upgrading of existing process systems.
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Uvod

Med leti 1994 in 2006 so Dravske Elektrarne
Maribor (DEM) obnovile sedem od osmih
elektrarn na reki Dravi. Začelo se je na Fali,
končuje pa se na Zlatoličju. Prenove so časovno
potekale v več fazah in so obsegale praktično
vse tehnološke sklope DEM: fizično težko
opremo
elektrarn
(turbine,
generatorje,
transformatorje itd.), pripadajočo opremo
lokalnega vodenja in zaščit, telekomunikacijsko
opremo in opremo daljinskega vodenja v centru
vodenja DEM v Mariboru. Vse prenovljene
elektrarne se daljinsko vodijo in na njih ni stalne
posadke. Temu je bila podrejena tudi izbira
opreme lokalnega in daljinskega vodenja, ki je
sledila naslednjim ciljem:
• polni distribuciji procesov in njihovi
enostavnosti ter učinkovitost,
• uporabi
standardnih
komunikacijskih
protokolov in programskih orodij,
• enostavnosti
vzdrževanja
fizične
in
programske opreme.

Izbrana oprema je sicer sledila tem
zahtevam, vendar je zaradi časovnega
zamikanja prenove precej raznolika, kar
povzroča nemalo težav pri njenem vzdrževanju.
Oprema vodenja na elektrarni Fala bo kmalu
zamenjana, tista iz prenov 1. in 2. faze (glej
poglavji 2 in 3) pa bo tehnološko nadgrajena
tako, da bo še nadalje funkcionalna in
prilagodljiva. Veliko si obetamo od uporabe
navideznih strežniških orodij, ki omogočajo
nove možnosti izvajanja oddaljenega nadzora in
vzdrževanja ter nadgrajevanja programske
opreme.
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Prva faza prenove DEM

Potekala je v letih 1996 do 2000 in je zajela
elektrarne
Mariborski
Otok,
Vuzenica,
Dravograd in Formin. Slika 1 prikazuje
topologijo tipične konfiguracije.
Procesno opremo vgrajeno v prvi fazi
prenove DEM lahko tehnično porazdelimo v
naslednje sklope:
• Na najnižji ravni procesnega sistema je
oprema proizvajalca ABB s krmilniki Advant
AC110 in AC70 medsebojno povezanimi v
zvezdasto omrežje AF100. Krmilniki so
»navzgor« povezani z nadzornimi strežniki s
pomočjo protokola RCOM (zaporedna
povezava).
• Omrežje ethernet (TCP/IP) nadzornih
strežnikov, ki vsebuje: centralni podatkovni
strežnik, računalnik delovno mesto (SCADA
Vispro), namenske strežnike za krmiljenje
funkcionalnih sklopov (agregatov, stikališča,
skupnih naprav) in strežnik za povezavo proti
centru vodenja DEM. Vloga namenskih
strežnikov je poganjanje programa PCV

(Protocol Converter), ki izvaja pretvorbo in
prilagoditev podatkov iz ravni krmilnikov na
raven
nadzornega
sistema
Vispro.
Uporabljeni so strežniki podjetja IBM x305
in x335, ki imajo vgrajene naprave RSA
(Remote Supervisor Adapter) za nadzor
delovanja strojne opreme.
• Programsko opremo krmilnikov ABB Application Builder, različica 4.1.
• Programsko opremo procesnih strežnikov opredeljujejo jo nadzorni sistem Vispro
(slika 1) in namenski program PCV (Iskra
Sistemi), ki se izvajajo na operacijskem
sistemu Linux, različica Suse 8.2.
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Druga faza prenove DEM

Potekala je v letih 2001 do 2005 na
elektrarnah Vuhred in Ožbalt. Enako bo
potekala tudi na Zlatoličju. Slika 2 prikazuje
topologijo tipične konfiguracije.

Slika 2: Topologija procesnega sistema 2. faze

Slika 1: Topologija procesnega sistema 1. faze –
nadzorni sistem Vispro (Visual Systems)
Slabosti konfiguracije so:
• le delno distribuirani procesni sistem, ki se
izvaja ločeno na dveh ravneh,
• raznolika procesna oprema različnih
dobaviteljev,
uporaba
nestandardnih
komunikacijskih povezav in zahtevno
vzdrževanje programske ter strojne opreme.
Prednost konfiguracije je, da procesni sistem
temelji na odprtokodnem operacijskem sistemu,
kar omogoča precejšnjo raven prilagodljivosti in
možnost nadgradnje v smislu uvajanja lastnih
omrežnih storitev ter namenskih programov
(SMS, izdelovanje varnostnih kopij baz in
arhivov).

Uporabljen je procesni sistem PCS7,
proizvajalca Siemens, različica 5.1 (različica 6.1
bo uporabljena na Zlatoličju). Krmilniki S7400 so povezani v redundantni obroč
industrijskega omrežja ethernet in dostopajo do
procesnih naprav po vodilu PROFIBUS DP: V/I
enot ET200M, krmilnikov S7-300, merilnih
pretvornikov in senzorjev. Nadzor do procesov
se izvaja preko nadzornega sistema SCADA
WINCC, ki teče na OS Windows NT. Nadzorni
sistem WINCC je nameščen na: lokalnih
računalnikih za nadzor agregatov, računalniku
delovno mesto in prenosnih inženirskih
postajah. Ti računalniki so prav tako izdelek
podjetja Siemens AG.
Prednosti glede na 1. fazo prenove
• popolnoma distribuirani procesni sistem
enotnega dobavitelja Siemens AG,
• uporaba standardnih komunikacijskih
povezav,
• enostavno vzdrževanje programske opreme
zaradi enotnih inženirskih orodij.
Slabosti glede na 1. fazo prenove
• togost in zaprtost sistema iz stališča
omrežnega upravljanja,

• kratek čas podpore programske opreme
(proizvajalec hitro ukinja podporo za
obstoječo različico programske opreme).
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nameščanje samo na OS Windows XP
Windows Server 2003.

in

Tehnologija navideznih (virtualnih)
strežniških okolij

Pojem navideznih strežnikih okolij zajema
vrsto računalniških orodij, ki omogočajo
ustvarjanje simulacije računalniškega strojnega
okolja oziroma virtualizacijo.
Virtualizacija se izvaja na določeni strojni
platformi s pomočjo kontrolnega programa, ki
ustvari simulacijsko računalniško okolje
(navidezni računalnik oz. strežnik) za gostujočo
aplikacijo. Ponavadi je ta aplikacija sam
operacijski sistem, ki teče na enak način kot če
bi bil ta nameščen na dejansko strojno
platformo.

Slika 3: Struktura navideznega strežniškega
okolja Microsoft Virtual Server

Prednosti uporabe navideznih strežnikov so:
•
•
•
•

•

nizki stroški (nakup dodatnih »fizičnih«
strežnikov ni potreben),
ugoden izkoristek strojne opreme,
prenosljivost navideznih strežnikov na druge
fizične strežnike,
možnost pretvorbe večjega števila »fizičnih«
strežnikov v navidezne strežnike in
njihovega nameščanja na en fizični strežnik
- združevanje strežnikov,
podpora zastarelih operacijskih sistemov (na
primer Windows 3.1, Windows NT,
Windows 2000).

Slika 4: Navidezno strežniško okolje VMware
Workstation

Na trgu navideznih strežniških okolij sta
trenutno najboljše zastopana izdelka podjetja
Microsoft (Virtual Server – slika 3) in VMware
(VMware Workstation in VMware Server – sliki
4 in 5).
Slednji, po mnenju večine administratorjev
računalniških sistemov, ponujajo bistveno večje
tehnične možnosti. Predvsem izdelki VMware
omogočajo nameščanje navideznih »strojev« na
širšo paleto operacijskih sistemov (XP,
Windows Server 2003, različne distribucije
Linux-a), medtem ko Microsoft omogoča

Slika 5: Struktura navideznega strežniškega
okolja VMware Server

Poleg tega še WMware ponuja novost
nameščanja navideznega strežniškega okolja
WMware ESX Server neposredno na primarno
strojno opremo strežnika, neodvisno od
operacijskega sistema, kar omogoča bistveno
večji učinek.

DEM.
Nadzorni
sistem
deluje
na
operacijskem sistemu Windows NT (glej
sliko 7).

Med ostala pogosto uporabljena strežniška
okolja, predvsem v svetu operacijskega sistema
Linux, sodita UML (User Mode Linux) in Xen.
5

Virtualizacija procesnih sistemov DEM

5.1

Obstoječi načini dostopa do procesnih
sistemov

Procesne sisteme DEM lahko porazdelimo
glede na različne tehnologije dostopa, ki so
posledica 1. in 2. faze prenov elektrarn:
• Dostop do nadzornih sistemov 1. faze –
telekomunikacijsko omrežje DEM omogoča
ethernet povezavo do krajevnih nadzornih
sistemov (Vispro) na elektrarnah Mariborski
Otok, Dravograd, Vuzenica in Formin iz
centralnega strežnika, ki se nahaja v centru
vodenja DEM. Nadzorni sistem elektrarne
deluje na operacijskem sistemu Linux,
različica Suse 8.2 in omogoča zajem
procesnih podatkov iz procesnih krmilnikov
ABB AC110 ter AC70.
• Dostop do procesnih krmilnikov 1. faze
(slika 6) - telekomunikacijsko omrežje DEM
omogoča neposredno zaporedno (RS-232)
povezavo do procesnih krmilnikov ABB
AC110 in AC70. Povezava poteka iz
centralnega strežnika ali inženirskih postaj,
ki se nahajajo v centru vodenja DEM. Na ta
način je nadzorni aplikaciji Application
Builder (OS Windows 2000) omogočen
neposreden oddaljen poseg v programsko
kodo krmilnikov.
• Dostop do nadzornih sistemov in procesnih
krmilnikov 2. faze - telekomunikacijsko
omrežje DEM omogoča neposredno ethernet
povezavo do krajevnih industrijskih omrežij
ethernet na elektrarnah Vuhred in Ožbalt.
Povezava poteka iz centralnega strežnika ali
inženirskih postaj, ki so v centru vodenja

Slika 6: Neposredna povezava do krmilnikov
procesnega sistema ABB ADVANT

Slika 7: Neposredna povezava do industrijskega
omrežja ethernet procesnega sistema PCS7
5.2

Pretvorba »fizičnih« strežnikov v
navidezne strežnike – virtualizacija

Dostop do procesnih sistemov se trenutno
še izvaja preko individualnih inženirskih
postaj in strežnikov, ki delujejo na različnih
operacijskih sistemih. Nekatere različice
operacijskih sistemov so precej zastarele
(NT, Windows 2000) in povzročajo težave
pri nameščanju na strežnike novejše izdelave.
Uporaba navideznih strežniških okolij pa
omogoča reševanje tovrstnih težav z
možnostjo pretvorbe fizičnih strežnikov in
inženirskih postaj v navidezne strežnike. Ti
so skoncentrirani na enem fizičnem strežniku
in se lahko povezujejo v navidezno omrežje,
kar omogoča preprost prenos procesnih

podatkov do namenskih strežnikov za
izdelovanje varnostnih kopij in podporo
ostalih uporabniških storitev.
Pretvorba fizičnih strežnikov v navidezne
je potekala na naslednja načina:
• Ponovno
nameščanje
operacijskih
sistemov in aplikacij. Postopek je potekal
za operacijske sisteme Windows NT in
Windows 2000.
• Prenos datotečnega sistema fizičnega
strežnika na navidezni strežnik, vključno z
ustreznimi posegi v jedro (kernel)
operacijskega sistema in določene
gonilnike. Postopek je potekal za
operacijski sistem Linux, različica Suse
8.2.
5.3

Trenutno so vsi navidezni strežniki
nameščeni na testni strežnik, vendar sta sedaj
v uporabi samo strežnika BCK.dem.si in
SUSE_8.2.dem.si. Uporabljeno je navidezno
strežniško okolje Microsoft Virtual Server
2005 R2.
Vzporedno z nameščanjem navideznih
strežnikov na centralni strežnik pa podobno
poteka
tudi
nameščanje
navideznih
strežnikov
na
prenosne
računalnike
(inženirske postaje), vendar je pri tem
uporabljeno navidezno strežniško okolje
VMware Workstation, različica 5.5.1.
Prenosni računalniki bodo ponujali enake
možnosti kot centralni strežnik za nadzor.

Navidezni strežniki

Na centralnem fizičnem strežniku
streznik.dem.si bodo nameščeni naslednji
navidezni strežniki (glej sliko 8):
• BCK.dem.si (OS Debian Linux 3.1) - dostop
do vseh procesnih sistemov, shranjevanje
varnostnih kopij arhivov in baz, spletni
strežnik oddelka za procesne sisteme.
• WIN_2000 (OS Windows 2000) Neposredni dostop do procesnih krmilnikov
ABB AC110 in AC70 (zaporedna RS-232
povezava).
• NT_VH (OS Windows NT) - neposredni
dostop do industrijskega omrežja ethernet na
elektrarni Vuhred.
• NT_OZ (OS Windows NT) - neposredni
dostop do industrijskega omrežja ethernet na
elektrarni Ožbalt.
• XP_ZM.dem.si (OS Windows XP) –
dostop do omrežja ethernet na elektrarni
Zlatoličje in jezu Melje. Procesni sistem
še ne obstaja (v razvoju)..
• SUSE_8.2.dem.si (OS Suse Linux 8.2) dostop do omrežja ethernet nadzornih
sistemov na elektrarnah iz 1. faze prenove
DEM.

Slika 8: Navidezni strežniki in povezave
5.4

Varnostne nastavitve

Kljub temu, da je procesno omrežje DEM
zavarovano z »zunanjimi« požarnimi zidovi
(firewall), obstajajo še dodatni mehanizmi
zagotavljanja varnosti računalniških sistemov.
Ti so:
• uporaba protokola SSH (Secure Shell),
• zaščita ključnih strežnikov z internimi
požarnimi zidovi, ki ugotavljajo istovetnost
uporabnikov na podlagi naslovov MAC
inženirskih postaj.

5.5

Navidezni strežnik za izdelovanje
varnostnih kopij in podporo
uporabniških storitev

Posebno vlogo ima navidezni strežnik
BCK.dem.si, ki omogoča naslednje storitve:
• Izdelovanje varnostnih kopij baz in arhivov uporabljene so skripte (programi) sestavljene
iz sistemskih ukazov OS Linux (ukazi lupine
shell). Postopek je avtomatiziran z orodjem
CRON, ki je prav tako del OS Linux.
Varnostne kopije se še dodatno shranjujejo
na trakove s pomočjo orodja HP Data
Protector.
• Spletni strežnik oddelka za procesne sisteme
- omogoča povezave do vseh procesnih in
nadzornih sistemov. Trenutno poteka dostop
do procesnih sistemov s pomočjo
programskega orodja VNC. To bo kmalu
zamenjano z načini spletnega dostopa, ki so
že privzeta rešitev navideznih strežniških
okolij.
• Datotečni strežnik SAMBA - dostop do
dokumentacije in varnostnih kopij (arhivov,
baz in datotečnih sistemov vseh računalnikov
in strežnikov).
• Kontrolo učinkovitosti strežnikov s pomočjo
namenskih skript izdelanih v okolju OS
Linux.
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Zaključek

Tehnologija navideznih »strojev« prinaša
precejšnje izboljšave učinkovitosti računalniške
strukture procesnih sistemov, tako na ravni
krmiljenja procesov, kot tudi na ravni nadzornih
sistemov lokalnega in daljinskega vodenja.
Vidne rezultate prav tako prinašajo
odprtokodne rešitve, kot je na primer uporaba
operacijskega sistema Linux za opravljanje
omrežnih storitev
Nova orodja bodo podaljšala uporabnost
starih sistemov in s tem bistveno zmanjšala
potrebe in stroške njihove morebitne
posodobitve.
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