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Napredno upravljanje stvari v pametnih mestih 
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Povzetek — V članku so opisani primeru uporabe konceptov in rešitev Interneta stvari  v pametnih mestih oziroma okoljih. V tem 

prispevku je poudarek na upravljanju pametnih objektov ponudnika komunikacijskih storitev, od zaznavanja razmer, detekcije in 

napovedovanja trendov ter težav na osnovi senzorjev do njihovega odpravljanja z izdajo delovnega naloga ter posegom vzdrževalca. Opisani 

so elementi, od senzorjev do platforme in aplikacije, ki so potrebni za izvedbo naprednega upravljanja stvari v tem konkretnem scenariju.  

Ključne besede — Vzdrževanje opreme, pametna mesta, senzorska omrežja, platforma IoT, delovni nalog

Abstract — This article describes some use cases of Internet of 

Things in smart cities. Special emphasis is given to managing smart 

objects in cities, from malfunction sensing to remedy with a 

technician visit. Platforms necessary for sensing and automatic 

malfunction detection are described. 

Keywords — asset management, smart cities, sensor networks, 

work order 

I. UVOD 

Po mestih, ki postajajo vedno bolj pametna, se pojavlja 

vedno več kompleksnih omreženih elementov, ki so na voljo 

uporabnikom. Vse te elemente pametnih mest je potrebno 

spremljati in vzdrževati. Mesta imajo v okviru svojih 

vzdrževalnih služb ekipe, ki skrbijo za pravilno delovanje 

mestne opreme. Več kot je opreme, večja je potreba po 

njenem upravljanju in vzdrževanju in težje je le to 

organizirati na stroškovno in delovno učinkovit način. 

Predstavljajte si mesto s 300.000 prebivalci, ki ima 

20.000 svetilk, 20 postaj za javna kolesa, 300 WiFi dostopnih 

točk, 50 podzemnih zbiralnikov smeti, 300 semaforjev, 100 

parkirišč za invalide, tisoče klopi, smetnjakov, reklamnih 

panojev itd. Vso to opremo je potrebno spremljati in skrbeti 

za njeno delovanje in zagotavljati razpoložljivost za občane. 

Spremljanje stanja tovrstne opreme in predmetov s 

pomočjo sodobnih tehnologij skozi celoten življenjski cikel 

sodi na področje koncepta Interneta stvari (angl. Internet of 

Things, IoT). Cilj slednjega je, da bi oprema in predmeti 

komunicirali med seboj ali s končnimi uporabniki in tako z 

novo dodano vrednostjo v obliki informacije o stvarnem 

stanju postali aktivni udeleženci procesov na različnih 

področjih človeškega udejstvovanja. Med tehnologijami, ki 

bodo omogočile interakcijo med stvarmi, sodijo med ključne 

predvsem brezžična senzorska omrežja in semantični splet. 

Prva predvsem v smislu zagotavljanja komunikacije, druga 

pa v smislu reprezentacije senzorskih podatkov ter 

omogočanja naprednega povezovanja različnih sistemov.  

V okviru KC Opcomm [1] smo kot demonstracijo 

koncepta IoT razvili rešitev ASM (Asset Management), ki iz 

senzorskih mrež ali zunanjih sistemov prejema obvestila o 

stanju in okvarah opreme in jih preko obdelave v platformi 

posreduje dispečerju v vzdrževalni center. Ta prejete naloge 

dodeljuje terenskim vzdrževalcem, ki na svoje mobilne 

naprave prejemajo naloge. Tudi izvršene naloge lahko 

zabeležijo in dokumentirajo v svoje pametne telefone. 

Stopnja razpoložljivosti mestne opreme se s tem poveča, saj 

je čas do odprave težav mnogo krajši. 

Za pridobivanje podatkov o okoliščinah delovanja opreme 

(vreme, promet) uporabljamo še druge vire podatkov in vse 

to integriramo v pametni mestni nadzorni center. 

 

II. PLATFORMA OCCAPI 

Glavni namen platform IoT je agregiranje podatkov iz 

različnih virov, zagotavljanje varnosti in kontrole dostopa do 

podatkov in potrebnih virov platforme, ki so potrebni za 

njihovo obdelavo, ter obogatitev podatkov na osnovi 

analitskih tehnik in postopkov strojnega učenja [2]. 

Platforma IoT zagotavlja odprte vmesnike tako na 

dohodni kot na izhodni strani, s čimer sta mogoča 

nadzorovano posredovanje podatkov v platformo ter  

nadzorovan dostop do surovih in obdelanih podatkov. 

Podatkovna naravnanost platforme omogoča njeno uporabo 

tako v širokem spektru individualnih scenarijev (ASM je 

eden izmed njih), kot tudi v naprednih scenarijih, ki temeljijo 

na zlivanju podatkov različnih domen. 

 

 

Slika 1: Zlivanje podatkov v platformi Occapi 

Ključne funkcije platforme IoT predstavljajo jedro 

njenega delovanja in omogočajo. 

 Sistematiziran zajem podatkov ne glede na vir, frekvenco 

in obliko. 

 Predobdelavo podatkov, v katero sodijo razpoznava 

entitet na osnovi vnaprej definirane domenske 

ontologije, eliminacija duplikatov in anonimizacija 

podatkov. 

 Obdelavo in analizo podatkov, kar vključuje bogatenje 

podatkov, razpoznavo konteksta in vzorcev, 

identifikacijo anomalij in razpoznavo trendov ter 

napovedovanje.  

 Vizualizacijo podatkov, ki preko ustrezne nadzorne 

plošče, po možnosti nastavljive, omogoča vizualno 

spremljanje KPI posameznih scenarijev. 

 Obveščanje v realnem času na osnovi procesiranja 

dogodkov v sklopu dogodkovno-krmiljene arhitekture, 

kjer so izvori dogodkov bodisi zunanji (preko ustreznih 

vmesnikov) ali notranji (gradniki same platforme). 



2 

III. ZAJEM PODATKOV 

Za spremljanje različnih procesov in zajem najrazličnejših 

podatkov in atributov o opremi in predmetih v pametnih 

mestih je najprimernejša uporaba radiofrekvenčne 

identifikacije (RFID) in senzorskih mrež. V prvem primeru 

gre za opremljanje opreme z elektronsko oznako, za branje 

katere potrebujemo ustrezne čitalce. V drugem primeru 

koristimo v opremo in predmete že vgrajene ali dodatno 

nameščene senzorje za zaznavanje najrazličnejših fizikalnih 

in kemijskih veličin in različnih pojavov. Ti senzorji so 

običajno nameščeni na ali povezani v senzorska vozlišča, ki 

so opremljena z mikrokrmilniki in komunikacijskimi moduli, 

kar omogoča zajemanje, predprocesiranje, hranjenje in 

pošiljanje izmerjenih veličin proti uporabniku informacije. 

Posredovanje informacije lahko poteka neposredno ali preko 

več vmesnih platform do prehoda na strežnik s podatkovno 

bazo za naprednejšo obdelavo, obogatitev s 

komplementarnimi podatki, itd. Komunikacija med 

senzorskimi vozlišči ter med senzorskim prehodom in 

strežnikom je najpogosteje izvedena s pomočjo brezžičnih 

tehnologij.  

Naprednejša senzorska vozlišča omogočajo označevanje s 

časovno in lokacijsko značko ter vključevanje metapodatkov 

o svojih zmogljivostih in atributih, o priključenih senzorjih in 

o kontekstu, v katerem so določeni podatki zajeti. S takšnimi 

informacijami obogateni podatki omogočajo precej 

naprednejšo obdelavo v podatkovni platformi, kakršna je 

platforma Occapi, in tudi naprednejše storitve spremljanja 

stanja opreme in predmetov. 

Pri izbiri načina zajema podatkov je potrebno izhajati iz 

narave procesa ali stanja, v katerem se določena oprema ali 

predmet nahaja ali uporablja. Pri statičnih postavitvah 

velikega števila opreme in predmetov so običajno 

primernejše RFID oznake, za spremljanje dinamičnih 

procesov ter za manj dostopne lokacije pa so primernejši 

senzorski sistemi. Slednji omogočajo periodično, proženo ali 

kombinirano sporočanje zajetih podatkov, izbira načina 

delovanja pa pogojuje tudi zasnovo senzorskega sistema. 

IV. UPRAVLJANJE STVARI 

Platforma IoT pridobiva in shranjuje podatke s strani 

posameznih stvari oz. osnovnih sredstev skozi njihovo 

celotno življenjsko dobo. Stvari delimo na tiste z lastno 

inteligenco (smart) ali pa na pasivne stvari (non-smart). Prve 

imajo zmožnost, da v IoT platformo same pošiljajo podatke o 

svojem stanju, lokaciji in okolju, v katerem se nahajajo. 

Druge so popolnoma brez lastne inteligence in za 

komunikacijo s platformo potrebujejo ustrezno podporno 

tehnologijo. Običajno so takšni objekti opremljeni z uporabo 

ustreznih identifikacijskih tehnologij, kot so črtna koda, 

radijska frekvenčna identifikacija (RFID) ipd. Za pošiljanje 

podatkov na platformo je posledično potrebno uporabiti 

ustrezno napravo, ki podpira izbrano identifikacijsko 

tehnologijo in podatek o predmetu posreduje platformi. 

Obstoječa sredstva je v nekaterih smiselnih scenarijih 

možno opremiti tudi z zmogljivimi senzorji, ki v realnem 

času posredujejo informacijo o tem v kakšnem stanju 

sredstvo je (temperatura in vlažnost okolice, osvetljenost, 

tresljaji, lokacija itd.). Na ta način lahko gradimo obsežna 

senzorsko omrežje, ki je vir številnih koristnih informacij. 

Platforma podatke o osnovnih sredstvih hrani, hkrati pa 

omogoča izvedbo poglobljene analize. Na ta način je možno 

hitro ugotoviti v kakšnem stanju je posamezen objekt, oz. ali 

ambientalni parametri ustrezajo zahtevanim. Na podlagi 

analize upravitelj osnovnih sredstev lahko sproži ustrezne 

akcije (npr. izdaja delovnega naloga) ali pa ugotovil 

morebitne odvisnosti med posameznimi parametri. 

V. UPRAVLJANJE NAPRAV PONUDNIKA 

KOMUNIKACIJSKIH STORITEV 

Sodobne omrežne naprave ponudnikov komunikacijskih 

storitev so praviloma povezane z omrežnim nadzornim 

centrom, kjer se zbirajo podatki o stanju naprav, o morebitnih 

alarmih in okvarah, in podobno. Na podlagi teh podatkov se 

spremlja stanje naprav in celotnega omrežja ter organizira 

vzdrževalna služba. Mnogo okvar v omrežju je lahko 

posledica različnih dejavnikov v obratovalnem okolju, ali pa 

se jih iz dogajanja v neposrednem okolju da z veliko 

verjetnostjo napovedati. Podatki o obratovalnem okolju torej 

postavijo podatke o stanju naprave v kontekst in omogočajo 

izboljšan nadzor in vzdrževanje naprav, zmanjševanje števila 

okvar in skrajševanja časa njihovega odpravljanja, ter 

natančnejšega opozarjanja na verjetnost prihodnjih okvar.  

Da bi omenjene izboljšave pokazali na realnem primeru, v 

okviru sistema za napredno upravljanje stvari vzpostavljamo 

pilotno postavitev upravljanja baznih postaj ponudnika 

komunikacijskih storitev. Poleg omrežnih podatkov, ki se 

zbirajo na posameznih omrežnih elementih in posredujejo v 

nadzorni center, postavljamo senzorsko omrežje za zajem 

dodatnih obratovalnih parametrov v objektu, kjer je bazna 

postaja nameščena, kot tudi izven tega objekta. Senzorsko 

omrežje sestavljajo tri vozlišča zasnovana na zmogljivi in 

prilagodljivi senzorski platformi VESNA [3] z zmogljivim 

mikrokrmilnikom z jedrom ARM Cortex-M3, vrsto perifernih 

enot za priključitev senzorjev in različnimi možnostmi 

napajanja. Platforma VESNA podpira različne 

komunikacijske tehnologije za medsebojno povezovanje 

senzorskih vozlišč (ZigBee, Wireless M-BUS, Bluetooth 

Low Energy, 6LoWPAN preko Contiki OS) v različnih 

frekvenčnih pasovih (433 MHz, 868 MHz, 2,4 GHz) kot tudi 

za povezovanje v internet (Wi-Fi, Bluetooth, GSM/GPRS). 

Senzorska vozlišča bodo opremljena s senzorji temperature 

okolice in prostora, relativne zračne vlage okolice in prostora, 

intenzitete sončnega obsevanja oziroma drugih virov 

osvetlitve, zračnega tlaka, prisotnosti gibanja v prostorih in 

vremenskih razmer (količina padavin, jakost in smer vetra), 

dodana pa bo tudi kontrola pristopa do objekta z namestitvijo 

RFID čitalca na eno od senzorskih platform. Modularna 

zasnova senzorske platforme VESNA kot tudi na njej 

zasnovanega senzorskega omrežja omogoča naknadne 

razširitve npr. s senzorjem za detekcijo atmosferskih 

razelektritev oziroma strel za izvajanje preventivnih zaščitnih 

ukrepov na opremi, s senzorji kakovosti zraka, različnih 

plinov in prisotnosti mikronskih delcev v zraku, in drugih. Za 

prikaz različnih zmogljivosti senzorske platforme bo zunanje 

senzorsko vozlišče napajano preko solarne celice in baterije. 

Senzorska vozlišča bodo med seboj povezana v brezžično 

senzorsko omrežje s tehnologijo ZigBee. Koordinatorsko 

vozlišče pa bo preko ethernet vmesnika za varno povezovanje 

povezan do posebne vmesne stopnje, ki skrbi za upravljanje 

in konfiguracijo senzorskih vozlišč, za pretvorbo protokolov 

in predpripravo podatkov, imenovane SOM (angl. Smart 

Object Manager) in naprej do platforme Occapi. Opisano 



3 

arhitekturo sistema upravljanja naprav ponudnika 

komunikacijskih storitev prikazuje slika 2. 

Pametna platforma Occapi, ki je podlaga za optimalno 

uporabo sistema ASM, lahko glede na okoliščine in naučene 

vzorce celo vnaprej napove nevarnost nastopa neke težave in 

sproži preventivni pregled še preden pride do težave na 

terenu. Tako smo na primer realizirali napovedovanje težav 

pri radijskem prenosu signala do naročnikov širokopasovnega 

dostopa. Če se vreme v okolici oddajnega stolpa poslabša ali 

se morebiti poveča temperatura v sobi z opremo, lahko 

platforma Occapi z veliko gotovostjo napove, da bo moral 

lokacijo kmalu obiskati tehnik. Tehniku na njegovo mobilno 

napravo avtomatsko posredujemo opozorilo z vsemi 

potrebnimi parametri za hitro reakcijo. 

Na antenski stolp ponudnika brezžičnega široko-

pasovnega dostopa smo namestili vremensko postajo, 

povezali smo se še z obstoječim nadzornim centrom. Na ta 

način dobivamo tako okoljske podatke kot tudi stanje 

povezav do naročnikov. Učljiva platforma Occapi iz teh 

podatkov s časom sama ugotovi povezave in se nauči 

napovedovati dogodke. 

 

Objekt

Bazna postaja Nadzorni center

VESNA 2

IP_AC 
(Ethernet)

VESNA 3

Occapi platforma

VESNA 1

SOM
WSN

ASM mobilna naprava

(vzdrževalec)

ASM Server
(dispečer)

 

Slika 2: Sistem za upravljanja naprav ponudnika 

komunikacijskih storitev 

 

 

 
 

Slika 3: Lokacija ponudnika komunikacijskih storitev 

  

 
 

Slika 4: Dispečerjev ekran 

 

 

 
 

Slika 5: Delovni nalog 

 

VI. SKLEP 

Rešitev ASM je na voljo kot SaaS in je povezljiva z 

inteligentno platform Occapi. 

Enostavno si je predstavljati, kako mesto za nadzor, 

upravljanje in vzdrževanje svoje opreme na terenu uporablja 

ASM in Occapi. Koncepti interneta stvari so zdaj uresničljivi 

tudi v praksi in uporabnikom nudijo konkretne prednosti. 

VII. ZAHVALA 

Prispevek je delno sofinanciran preko programa 

kompetenčnega centra "Odprta komunikacijska platforma za 

integracijo storitev" KC Opcomm. 
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