Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko

BOŠTJAN ROŠAR

PLATFORMA ZA OBVLADOVANJE
IN SPREMLJANJE IZVAJANJA
PRIMARNE REGULACIJE
FREKVENCE V
ELEKTROENERGETSKEM SISTEMU
Magistrsko delo
MENTOR: prof. dr. Rafael Mihalič
SOMENTOR: izr. prof. dr. Marjan Krisper

Ljubljana, 2016

ZAHVALA
Zahvaljujem se mentorju prof. dr. Rafaelu Mihaliču in somentorju izr. prof. dr. Marjanu
Krisperju za mentorstvo in nasvete pri pripravi magistrskega dela.
Zahvaljujem se sodelavcem v podjetju ELES, d.o.o., predvsem g. Andreju
Semprimožniku in dr. Janku Kosmaču za strokovno pomoč in spodbude med
nastajanjem tega magistrskega dela.
Posebna zahvala gre tudi podjetju ITSM CENTER, d.o.o., za testno uporabo orodja za
upravljanje informacijskih storitev.

POSVETILO
Nalogo posvečam preminulemu prijatelju iz študentskih let Damjanu Slemenšku,
katerega pot se je prezgodaj končala v slovenskih gorah.

KAZALO VSEBINE
POVZETEK ........................................................................................................................... 1
ABSTRACT ........................................................................................................................... 2
1

UVOD ............................................................................................................................ 3

2

OPIS PROBLEMA.......................................................................................................... 5
2.1

Fizikalno ozadje ................................................................................................... 5

2.2

Regulacija frekvence v kontinentalni Evropi (CE) ................................................. 6

2.3

Regulatorni okvir storitve primarne regulacije frekvence ....................................... 9

2.4

Izkušnje iz obratovanja EES ............................................................................... 10

3

KONCEPT TOČNE REGULACIJE FREKVENCE (TRF) .............................................. 12

4

MODELIRANJE POSLOVNO-INFORMACIJSKE PLATFORME STORITVE TRF ........ 14
4.1

Uporabljene metode in ogrodja .......................................................................... 14

4.2

Opisni jezik poslovno-informacijske arhitekture .................................................. 16

4.2.1

5

Opisni jezik Archimate .................................................................................... 16

4.3

Izbira orodij za pripravo koncepta platforme storitve TRF ................................... 23

4.4

Agilni pristop ...................................................................................................... 24

4.5

Analiza modela poslovno-informacijske arhitekture ............................................ 25

4.6

Koncept zunanjega izvajanja storitev ................................................................. 27

OPIS ŠIRŠEGA POSLOVNEGA MODELA, ZAHTEV IN VIZIJE POSLOVNOINFORMACIJSKE PLATFORME (FAZA A).................................................................. 28
5.1

6

Poslovno-informacijska platforma PSPN – analiza stanja................................... 29

OPIS POSLOVNE DOMENE ARHITEKTURE POSLOVNO-INFORMACIJSKE
PLATFORME (FAZA B) ............................................................................................... 36
6.1
Posnetek trenutnega stanja poslovne domene ................................................... 36
6.2

Posnetek končnega stanja poslovne domene .................................................... 37

6.3

Analiza vrzeli poslovne domene ......................................................................... 39

6.4

Vidik organizacijske strukture končnega stanja .................................................. 42

6.5

Vidik produkta – poslovno-informacijska platforma TRF ..................................... 43

6.6

Vidik informacijskih tokov ................................................................................... 43

6.7

Primer izvedbe podpornega procesa »Kvalifikacija in upravljanje proizvajalcev« 45

6.7.1

Prikaz izvedbe procesnih aktivnosti z izbranim orodjem ................................. 47

7
OPIS APLIKATIVNE DOMENE ARHITEKTURE POSLOVNO-INFORMACIJSKE
PLATFORME (FAZA C) ....................................................................................................... 50
7.1

Posnetek trenutnega stanja domene aplikacijskih rešitev ................................... 50

7.2

Posnetek želenega stanja domene aplikacijskih rešitev ..................................... 52

7.3

Analiza vrzeli domene aplikacijskih rešitev ......................................................... 54

8

OPIS TEHNOLOŠKE DOMENE ARHITEKTURE PLATFORME TRF (FAZA D) ........... 56

9

OPIS PRILOŽNOSTI IN REŠITEV (FAZA E)................................................................ 58

10

NAČRTOVANJE PREHODA V KONČNO STANJE (FAZA F) ...................................... 59

11

VODENJE UVEDBE V KONČNO STANJE (FAZA G) .................................................. 63

12

UPRAVLJANJE ARHITEKTURNIH SPREMEMB PIA (FAZA H)................................... 64

13

ZAKLJUČKI IN UGOTOVITVE ..................................................................................... 65

13.1

Izkušnje pri uporabi ogrodij, metodologij in dobrih praks..................................... 66

13.2

Analiza modela poslovno-informacijske arhitekture stritve TRF .......................... 68

13.3

Koncept procesa TRF ........................................................................................ 69

13.4

Motivacija za nadaljnje proučevanje arhitekture poslovnega sistema podjetja .... 70

14

LITERATURA IN VIRI .................................................................................................. 71

PRILOGE: Seznam slik, Seznam tabel, Seznam uporabljenih kratic

SEZNAM SLIK
Slika 1: Statika agregata ............................................................................................. 8
Slika 2: Povprečne vrednosti frekvence v kontinentalni Evropi v juniju 2003 in juniju
2010 ............................................................................................................. 11
Slika 3: Prikaz režimov obratovanja agregatov (TRF, ORF, NRF) ............................ 14
Slika 4: SOA – koncept abstrakcije storitve ............................................................... 18
Slika 5: Prikaz osnovnih konceptov opisnega jezika Archimate ................................ 20
Slika 6: Usklajenost opisnega jezika Archimate in ogrodja metodologije TOGAF ..... 22
Slika 7: Domena motivacije – vidik prožilcev sprememb poslovnega koncepta ........ 32
Slika 8: Domena motivacije – vidiki: cilji, načela, zahteve in omejitve ...................... 34
Slika 9: Domena motivacije – vidik dekompozicije načela ......................................... 35
Slika 10: Poslovna domena – vidik posnetka trenutnega stanja procesa ................. 37
Slika 11: Poslovna domena – vidik želenega stanja, koncept TRF ........................... 38
Slika 12: Poslovna domena – vidik analize vrzeli procesnih interakcij ....................... 39
Slika 13: Poslovna domena –vidik analize vrzeli procesnih aktivnosti ....................... 40
Slika 14: Poslovna domena – vidik prikaza analize vrzeli .......................................... 41
Slika 15: Poslovna domena – vidik kumulativnega prikaza analize vrzeli .................. 41
Slika 16: Poslovna domena – vidik organizacije končnega stanja ............................. 42
Slika 17: Poslovna domena – vidik produkta: "Platforma storitve TRF" .................... 43
Slika 18: Poslovna domena – vidik poslovne funkcije in informacijskih tokov ........... 44
Slika 19: Poslovna domena – vidik komunikacijskih tokov platforme TRF ................ 45
Slika 20: Poslovna domena – opis poslovnega procesa v notaciji BPMN ................. 46
Slika 21: Poslovna domena – delovni tok EasyVistaTM.............................................. 48
Slika 22: Poslovna domena – konfiguracija storitve EasyVistaTM .............................. 49
Slika 23: Domena aplikacijskih rešitev – vidik posnetka trenutnega stanja ............... 51
Slika 24: Prikaz modela platforme v domeni aplikacijskih rešitev .............................. 53
Slika 25: Domena aplikacijskih rešitev – vidik kumulativnega prikaza analize vrzeli . 54
Slika 26: Domena aplikacijskih rešitev – vidik analize vrzeli, vrste gradnika,
aplikacijske rešitve...................................................................................... 55
Slika 27: Tehnološka domena – vidik gradnikov domene, usklajenost z domeno
aplikacijskih rešitev, analiza vrzeli .............................................................. 57
Slika 28: Domena implementacije in načrtovanja – vidik »delovni paketi« ............... 59
Slika 29: Domena implementacije in načrtovanja – vidik »arhitekturni plato« ........... 60
Slika 30: Domena motivacije – vidik realizacije ciljev ................................................ 62
Slika 31: Domena motivacije – vidik realizacije ciljev »Zagotavljanje ravni izvajanja
storitev« in »Oblikovanje konkurenčnega trga storitev TRF« ..................... 63

SEZNAM TABEL
Tabela 1: Osnovni parametri primarne regulacije ....................................................... 9
Tabela 2: Analiza obstoječega koncepta storitve primarne regulacije frekvence ...... 29
Tabela 3: Analiza končnega stanja – tržni koncept TRF ........................................... 30

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC
ADM – arhitekturna metoda ADM (ang.The Architecture Development Method)
BPMN – grafična notacija za modeliranje poslovnih procesov in delovnih tokov
(ang. Business Process Modelling Notation)
CE – kontinentalna Evropa (ang. Continental Europe)
eDMS – elektronski dokumentni sistem
EES – elektroenergetski sistem
EFQM – model odločnosti EFQM (ang. EFQM Excellence Model)
ENTSOE – Združenje evropskih sistemskih operaterjev prenosnih omrežij
(ang. European Network Transmission System Operators for Electricity)
HAAS – strojna oprema kot storitev (ang. Hardware as a Service)
ISO 9001 – standard ISO 9001
ITIL – nabor priporočil in dobrih praks upravljanja informacijskih storitev
(ang. Information Technology Infrastructure Library )
ITK – informatika in telekomunikacije (ang. Information and communications
technology - ICT)
ITSM – upravljanje storitev IT (ang. IT service management)
NRF – nujna regulacija frekvence
ORF – obvezna regulacija frekvence
PIA – poslovno-informacijska arhitektura
PMBoK – zbirka znanja projektnega vodenja (ang. Project Management Body of
Knowledge)
PRINCE 2 – metodologija projektnega vodenja PRINCE 2 (ang. Projects In
Controlled Environments, version 2)
PSPN – matrika za analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (ang. SWOT)
RS – Republika Slovenija
SAAS – programska oprema kot storitev (ang. Software as a Service)
SOA – storitveno usmerjena arhitektura (ang. Service Oriented Architecture)
TOGAF – metodologija ogrodja TOGAF
TRF – točna regulacija frekvence (ang. Exact-Load Frequency Control-ELFC)

POVZETEK

POVZETEK
V magistrski nalogi je predstavljen predlog zasnove poslovno-informacijske platforme za
obvladovanje in spremljanje primarne regulacije frekvence v slovenskem elektroenergetskem
sistemu (EES).
Model platforme je zasnovan s pomočjo ogrodja TOGAF, na osnovi politik in procesnih
modelov podjetja ELES, metodologije ITIL in principa storitveno usmerjene arhitekture (SOA).
Za opis arhitekture platforme smo uporabili opisni jezik Archimate 2.0, primer konstrukcije
podpornega procesa pa smo opisali z notacijo opisnega jezika BPMN. Opis arhitekture
platforme je zajet v domenah motivacije (vizija in strateški vidik načrtovanja), poslovnih
procesov, aplikacijskih rešitev, tehnologij ter implementacije in načrtovanja.
Celoten koncept arhitekture platforme je modeliran z orodjem Enterprise Architect (Sparx
SystemsTM), študija primera podpornega procesa je izvedena z orodjem za upravljanje
informacijskih storitev EasyVistaTM.
Predlog modela platforme je predstavljen z več zornih kotov in perspektiv, glede na zanimanja
in dileme deležnikov v posameznih domenah arhitekture platforme.
Izbrani način opisa in predstavitve platforme smo izbrali zaradi zagotavljanja preglednosti in
»sporočilnosti« (gostote informacij) modela, saj platformo sestavlja veliko elementov z
različnimi medsebojnimi relacijami, ki so pomembne za realizacijo zahtev naročnika.
Odgovor na vprašanje obvladovanja in spremljanja primarne regulacije frekvence v
slovenskem EES podaja koncept storitve točne regulacije frekvence (TRF). Zanj je značilen
premik od modela kolektivne neplačljive storitve k modelu individualno plačljive storitve in
uporaba statike v vseh obratovalnih stanjih agregatov. To zagotavlja želen obseg izvajanja
storitve in enakomerno porazdelitev regulacijskega obsega moči med posameznimi agregati,
pri čemer vlogo nosilca informacij za porazdelitev obsega moči med agregati prevzame kar
omrežna frekvenca EES. Opisani fizikalni princip prenosa informacij med posamezni ponudniki
storitve TRF deluje, čim je prisotna napetost v sistemu in je popolnoma neodvisen od ITK
storitev, kar zagotavlja še toliko večjo robustnost koncepta.
Namen zasnove želene storitve je v zagotavljanju čim večje avtomatizacije podpornih
procesov ter obvladovanje sprememb modela, kar omogoča učinkovito usklajevanje poslovnoinformacijske platforme z zahtevami poslovnega okolja.
KLJUČNE BESEDE: primarna regulacija frekvence, poslovno-informacijska arhitektura
(PIA), upravljanje informacijskih storitev, TOGAF, ITIL, storitveno usmerjena arhitektura
(SOA), Archimate, točna regulacija frekvence (TRF)
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ABSTRACT

ABSTRACT
The thesis presents the design proposal of Enterprise Architecture model that captures
platform details for management of Load Frequency Control in Slovenian Power Grid.
The design of platform architecture follows a well-established general IT management
practices and principles like ITIL, TOGAF-framework, Service Oriented Architecture (SAO) and
specific ELES policies and process models. Archimeta 2.0 notation is used for description of
platform architecture, while BPMN notation is used to capture business process concepts.
Platform architecture model cosists of following domains: Motivation Layer (Vision & Strategy),
Business Layer, Application Layer, Technology layer and Implementation & Migration layer.
The concept of platform architecture is modelled with Sparx System Enterprise ArchitectTM,
while ITSM tool EasyVistaTM is used for implementing case study of the support service.
Proposed Exact-Load Frequency Control (E-LFC) platform architecture model is represented
with variety of views and model viewpoints to successfully communicate interests and
concerns to stakeholders.
The modelling approach was chosen in order to ensure transparency and “information density”
of proposed architecture model as it is composed of a large number of interconnected elements
and its relations that are important for the realization of the stakeholder’s requirements.
Proposed concept of Exact-Load Frequency Control (E-LFC) addresses current issues of Load
Frequency Control in Slovenian Power Grid. It’s main characteristics are introduction of marker
concept of E-LFC service and mandatory use of droop for all generators. This ensures target
performance and joint contribution of generators to Primary Control Reserve of Control Area.
Network Power Frequency acts as “Physical Service Bus” that communicates consistent
Power Control Reserve contribution demands between affected generators of Control Area.
The “Physical Service Bus” is ICT independent, which adds the robustness and reliability to
proposed concept of Exact-Load Frequency Control (E-LFC).
The purposed Enterprise Architecture platform is aimed at automatization of supported
services and long-term management of changes while allowing business flexibility and
adaptivity.
KEY WORDS: Load-Frequency Control, Enterprise Architecture (EA), IT Service
Management, TOGAF, ITIL, Service oriented Architecture (SOA), Archimate, ExactLoad Frequency Control (ELFC)
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UVOD

1 UVOD
Poslovno-informacijska arhitektura (PIA) omogoča širši kontekst proučevanja
poslovnih sistemov in ni tradicionalno omejena zgolj na načrtovanje sistemov v domeni
tehnologije in aplikativnih rešitev. Namen PIA je načrtovanje poslovnih sistemov, ki jih
lahko na kontroliran in sistematičen način prilagajamo spremembam poslovnega
okolja. PIA tako zajema principe, metodologije in modele, ki določajo smernice za
načrtovanje in izvedbo organizacijskih, poslovnih, informacijskih in tehnoloških
sistemov oz. struktur podjetja [1].
Primarna regulacija frekvence je osnovni pogoj za zagotavljanje stabilnega delovanja
elektroenergetskega sistema (EES). V osnovi gre za zapleten tehnološki proces, s
katerim v EES vsak trenutek zagotavljamo ravnotežje med proizvedeno in porabljeno
količino električne energije. S fizikalnega vidika posamezna obratovalna stanja in zlasti
prehodi med obratovalnimi stanji elementov EES predstavljajo nelinearne probleme, ki
v realnem času potekajo v časovnem prostoru milisekund – sekund. Ta karakteristika
opredeljuje zahtevo po visoki stopnji avtomatizacije izvajanja procesa.
V našem predlogu modela platforme za obvladovanje in spremljanje primarne
regulacije frekvence v slovenskem EES so povzete značilnosti tehnološkega procesa,
domače in tuje izkušnje pri upravljanju procesa, dobre prakse s področja upravljanja
storitev, izdelani pa so tudi predlogi za izboljšave obstoječega koncepta, ki so
podrobneje razčlenjeni v [2].
Pri snovanju platforme smo uporabili značilnosti metodologije ogrodja TOGAF
(predvsem iterativni pristop informacijsko-arhitekturne metode ADM), ki so zajete s
pomočjo notacije grafičnega opisnega jezika Archimate 2.0 [3, Del 2:20-3:20 min] v
naslednjih fazah:
- opis poslovnega modela, zahtev in vizije poslovno-informacijske platforme (faza A),
- opis nivoja poslovnih procesov (faza B),
- opis nivoja aplikativnih rešitev (faza C),
- opis nivoja tehnologije (faza D),
- opis priložnosti in rešitev (faza E),
- načrtovanje prehoda (faza F),
- vodenje uvedbe (faza G) in
3
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- upravljanje informacijsko-arhitekturnih sprememb (faza H).
Opis arhitekture platforme smo dopolnili s podrobnim opisom koncepta izbranega
podpornega procesa v notaciji BPMN, ki smo ga kasneje implementirali z izbranim
orodjem za upravljanje informacijskih storitev EasyVistaTM 7.0.
Predlog platforme PIA tako povzema uporabljene principe, metodologije in modele, ki
določajo smernice za načrtovanje in izvedbo posameznih dommen platforme za
obvladovanje in spremljanje točne regulacije frekvence.
Osnovne gradnike platforme za obvladovanje in spremljanje točne regulacije frekvence
predstavljajo elementi obstoječe poslovno-informacijske arhitekture podjetja ELES,
d.o.o., ki so smiselno vključeni v platformo z uporabo storitveno usmerjenega pristopa,
v smislu oblikovanja in ponovne uporabe posameznih storitev.
Ciljni publiki poslovnega okolja, kjer smo model implementirali, smo pomembnejše
informacijsko-arhitekturne pristope oz. detajle predstavili s prikazi funkcionalnih
pogledov na arhitekturo platforme z različnih zornih kotov in perspektiv, ki dodatno
pojasnjujejo izbrane pristope in rešitve (npr. pogled produkta kot zbirke storitev, pogled
organizacije in uporabljenih vlog, pogled informacijskih tokov …).
Kot pomemben vidik predstavljene rešitve je bila glede upravljanja storitve in njene
konfiguracije upoštevana tudi poslovna zahteva, ki se nanaša na oblikovanje
podpornih storitev in baze konfiguracijskih elementov skladno z metodologijo
upravljanja informacijskih storitev ITIL.
Končni izdelek »Platforma za primarno regulacijo frekvence« je v nalogi predstavljen
kot »orkestracija« storitev, s katerimi notranji in zunanji poslovni uporabniki ustvarjajo
dodano vrednost za svojo korist pri delovanju oz. poslovanju. Prvi z zagotavljanjem
pogojev za stabilno delovanje EES, drugi pa z bolj optimalnim trženjem storitev.
Proces modeliranja platforme za obvladovanje in spremljanje storitve TRF se zgleduje
po arhitekturnem ogrodju TOGAF, predvsem iterativni arhitekturni metodi ADM. Pri
tem smo principe, metode in modele bodisi prilagodili potrebam konkretne naloge,
bodisi smo jih prevzeli iz obstoječe metodologije podjetja ELES.
Kot ključno »kompetenco« modela platforme postavljamo njegovo prilagodljivost v
smislu zagotavljanja agilnega pristopa obvladovanja celotnega življenjskega cikla
storitve, kar se nanaša na aktualne trende sodobnih storitvenih – poslovnih okolij.
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V zaključku naloge je povzet proces nastajanja modela arhitekture platforme za
obvladovanje in spremljanje točne regulacije frekvence v EES in ob ključnih
ugotovitvah podana tudi motivacija za nadaljnje proučevanje poslovno-informacijske
arhitekture.

2 OPIS PROBLEMA
Elektroenergetski sistem (EES) gotovo sodi med najzahtevnejše »inženirske izdelke«
21. stoletja in civilizacije nasploh in predstavlja nepogrešljivo t.i. »tehnično storitev«,
na kateri temelji razvoj mnogoštevilnih portfeljev t.i. »uporabniških storitev«.
Za skupek poslovnih funkcionalnosti, ki predstavljajo uporabno vrednost za zunanje
poslovno okolje (npr. potencialnega kupca oz. deležnika storitve) in so realizirane kot
skupek aktivnih entitet poslovnega okolja (poslovni procesi, funkcije in njihove
interakcije) [1], se je v današnjem času in prostoru uveljavil izraz »poslovna storitev«.
Če privzamemo te trende, lahko enoumno opredelimo storitev primarne regulacije
frekvence EES kot eno ključnih sistemskih storitev, ki zagotavlja krhko ravnotežje med
proizvedeno in porabljeno količino električne energije v EES in njegovo stabilno
obratovanje nasploh.

2.1

Fizikalno ozadje

Frekvenca omrežne napetosti EES je tesno povezana z ravnotežjem med proizvedeno
in porabljeno količino delovne moči. Pomanjkanje proizvedene delovne moči v sistemu
pokriva energija, nakopičena v rotirajočih masah generatorjev, kar povzroči zaviranje
generatorjev in posledično padanje frekvence. Kadar pa se v sistemu pojavi presežek
proizvedene delovne moči (npr. nenaden izpad bremena ali povezovalnega
daljnovoda), se ta prične kopičiti v rotirajočih masah generatorjev in frekvenca sistema
prične naraščati [4].
Primarna regulacija frekvence deluje na trenutno kvazistacionarno odstopanje
izmerjene vrednosti frekvence od nazivne referenčne vrednosti frekvence (50 Hz) tako,
da v dani situaciji ustrezno prilagodi mehansko moč turbine. Če to ponazorimo z
električnim in mehanskim momentom in problem poenostavimo na idealen agregat,
5
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lahko mehanizem primarne regulacije frekvence opišemo s spodnjo diferencialno
enačbo (1.1):

𝑀𝑇𝑈𝑅𝐵 − 𝑀𝐺𝐸𝑁 = 𝐽𝐴𝐺𝑅

𝑑𝜔

(1.1)

𝑑𝑡

Pri tem velja, da je:
𝑀𝑇𝑈𝑅𝐵 – moment turbine [Nm],
𝑀𝐺𝐸𝑁 – moment generatorja [Nm],
𝐽𝐴𝐺𝑅 – vztrajnostni moment [kg m2],
𝑑𝜔

– sprememba kotne hitrosti.

𝑑𝑡

Za celovito razumevanje fizikalnega ozadja mehanizma je pomembno tudi poznavanje
dinamičnih prehodnih pojavov v zvezi z regulacijo frekvence. Te pojave razvrščamo v
kategorijo elektromehanskih prehodnih pojavov in so podrobneje opisani v literaturi [4].

2.2

Regulacija frekvence v kontinentalni Evropi (CE)

Obratovalni priročnik evropskega združenja sistemskih operaterjev [5] določa obseg in
pravila izvajanja regulacije frekvence na območju kontinentalne Evrope, ki geografsko
gledano zajema področje od Turčije do Portugalske ter od Italije do Danske. Regulacija
frekvence poteka v treh stopnjah, in sicer:
-

primarna

regulacija

frekvence

(vzpostavitev

ravnotežja

med

trenutno

proizvodnjo in porabo delovne moči),
-

sekundarna regulacija frekvence (odprava trajnega odstopanja frekvence in
moči) in

-

terciarna regulacija frekvence (nadomestitev obsega sekundarne regulacije in
ponovna vzpostavitev regulacijskih obsegov).

Obseg in hitrost primarne regulacije frekvence v kontinentalni Evropi sta pogojena z
velikostjo inercije v sistemu in največjim pričakovanim trenutnim izpadom delovne
moči, ki ga predstavlja največja proizvodna enota v sistemu (1500 MW). Zaradi
zmanjšanja verjetnosti nastopa pri določanju potrebnega obsega primarne regulacije
frekvence upoštevamo dvojno vrednost izpada največje proizvodne enote (3000 MW).
6
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Po pravilih [5] se obseg primarne regulacije frekvence vzpostavi takoj ob zaznanem
odstopanju frekvence sistema od referenčne vrednosti in je v celoti izkoriščen v času
30 sekund po nastopu obratovalnega stanja (npr. izpad proizvodnje ali bremena).
Dovoljena zgornja meja dinamičnega odstopanja frekvence v kontinentalni Evropi (CE)
znaša ±800mHz. Višje vrednosti dinamičnega odstopanja frekvence prožijo delovanje
zaščitnih mehanizmov, kar v normalnem obratovalnem stanju preprečujemo z
ustreznim obsegom in hitrostjo izvajanja storitve primarne regulacije frekvence [2].
Pogoj za usklajeno delovanje agregatov pri izvajanju storitve v sinhroni coni je ustrezno
nastavljana statika turbinskih regulatorjev. Statika turbinskih regulatorjev (1.2) določa,
da je odziv agregata proporcionalen trenutnemu odstopanju frekvence (kar ustreza
proporcionalnemu P-tipu turbinskega regulatorja).

𝑠=

−∆𝑓
⁄𝑓
𝑛
∆𝑃G
⁄𝑃
Gn

(1.2)

Pri tem velja, da je:
Δf – kvazistacionarno odstopanje frekvence,
fn – nazivna frekvenca,
ΔPG – kvazistacionarna sprememba moči generatorja,
PGn – nazivna moč generatorja.

Zgornjo enačbo ponazarja Slika 1, ki prikazuje primer statik agregatov z različnima
mrtvima pasovoma (cono neobčutljivosti 10mHz in 200mHz), pri čemer sta delovna
moč agregata in nazivna frekvenca postavljeni v izhodišče koordinatnega sistema.
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Slika 1: Statika agregata

Z uporabo statike lahko zagotovimo sočasno, paralelno izvajanje storitve na vseh
sodelujočih agregatih povezanega sistema (regulacijska energija povezanih sistemov
se sešteva), pri čemer je edini vhod v proces sistemska frekvenca [2]. Pravimo, da so
agregati sistema povezani s fiktivno »togo električno osjo« [6].
Zahtevani prispevek slovenskega EES v skupen obseg storitve je v letu 2014 znašal
14 MW od skupno 3000 MW. Obseg prispevka slovenskega EES v skupen obseg
storitve je sorazmerno majhen, kar izpostavlja prednosti, ki jih prinaša povezanost
domačega sistema v evropsko interkonekcijo. V primeru motnje v domačem EES tako
nastopi enako kvazistacionarno odstopanje frekvence v obeh sistemih, večji delež
obsega storitve preko povezovalnih vodov pa prispeva prav interkonekcija.
Za EES je pomemben podatek, kakšen je odziv frekvence ob konkretni spremembi
obremenitve sistema oz. kakšna je regulacijska energija sistema. Odziv zajema tako
prispevek agregatov s turbinskimi regulatorji kot prispevek samoregulacije bremen,
katerih poraba je odvisna od frekvence sistema.
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Enačba 1.3 opisuje regulacijski koeficient oz. regulacijsko energijo sistema [6].

𝐾=

∆𝑃

(1.3)

∆𝑓

Pri tem je:
ΔP – sprememba moči,
Δf – sprememba frekvence.
Izmerjena karakteristika regulacijske energije za sinhrono cono CE (kontinentalna
Evropa) znaša 27000 MW/Hz, pri čemer 15000 MW/Hz odpade na prispevek primarne
regulacije, 12000 MW/Hz pa pripišemo samoregulaciji bremen ter dodatnemu
aktiviranju obsega storitve [2].
Spodnja tabela povzema osnovne parametre primarne regulacije frekvence s
pripadajočimi karakterističnimi vrednostmi [6]:
PARAMETER

statika

ENOTA MERE

VREDNOST

%

2–8%

cona neobčutljivosti

mHz

10 – 200

obseg rezerve moči

% P-konična

1,5 – 3

Tabela 1: Osnovni parametri primarne regulacije

V slovenskem EES je za izvajanje obsega in hitrosti primarne regulacije frekvence
zadolžena Družba ELES, d.o.o., skladno s pravili, kot jih določa regulatorni okvir
(Regulatorni okvir storitve primarne regulacije frekvence). V praksi obseg in hitrost
izvajanja storitve določamo z ustrezno nastavljenimi parametri turbinskih regulatorjev
agregatov, ki jih izvajajo lastniki agregatov v sodelovanju s sistemskim operaterjem [2].

2.3

Regulatorni okvir storitve primarne regulacije frekvence

Regulatorni okvir izvajanja storitve primarne regulacije frekvence v grobem
predstavljajo:
-

obratovalni priročnik evropskega združenja sistemskih operaterjev (ENTSO-E
Operation Handbook) [5],
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-

prihajajoči omrežni kodeks »Network Code on Load Frequency Control and
Reserves« [7],

-

omrežni kodeks »Network Codes for Generators« [8],

-

sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje električne energije
(SONPO) [9].

Pregled zakonodaje nam razkrije trenutno neusklajenost zahtev za izvajanje storitve
med domačim in evropskim regulatornim okvirom. Po navodilih SONPO [9] morajo vsi
agregati, priključeni na omrežje 110, 220 in 400 kV, sodelovati pri zagotavljanju obsega
storitve. Tako znaša predpisani prispevek slovenskega EES ±2 % nazivne moči
agregatov (Pmax), medtem ko evropski regulatorni okvir predpisuje moč primarne
regulacije v obsegu ±1 % Pmax.

2.4

Izkušnje iz obratovanja EES

Iz standardov in predpisov [5] izhaja zahteva, da je frekvenca omrežne napetosti v
vsakem trenutku čim bližje predpisani nazivni vrednosti frekvence (50 Hz). Da je to vse
prej kot lahka naloga, nam kažejo praktične izkušnje iz rednega obratovanja
elektroenergetskega sistema.
Spodnji diagram prikazuje povprečno vrednost poteka frekvence v kontinentalni Evropi
(CE) za izbrani obdobji v juniju 2003 in juniju 2010 (Slika 2).
V njem opazimo znatna kratkotrajna odstopanja frekvence sistema ob polni uri, ki so
posledica izvajanja tržnih mehanizmov oz. vožnje generatorjev po voznih redih. V teh
primerih spremembe delovnih točk generatorjev sledijo »pričakovani« potrebi po
delovni moči, kar povzroča kratkotrajne viške/primanjkljaje delovne moči v sinhroni
coni in posledično odstopanje frekvence [10].
Težavo so zaznali tudi v združenju evropskih sistemskih operaterjev ENTSOE, kjer
pripravljajo spremembe tržnih pravil v smeri upoštevanja trenutnih obratovalnih stanj
EES pri izvajanju tržnih mehanizmov in zmanjševanju časovne periode tržnih
produktov na eno četrtino ure.
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Slika 2: Povprečne vrednosti frekvence v kontinentalni Evropi v juniju 2003 in juniju 2010

Izsledki študije [11] izvajanja primarne regulacije frekvence v slovenskem EES kažejo,
da le slaba tretjina proizvodnih enot v EES RS izpolnjuje zahteve obstoječega
regulatornega okvira. Kot najpogostejši vzrok kršitev študija navaja problematiko
prevelikega mrtvega pasu oz. cone neobčutljivosti agregatov. V praksi so lastniki
agregatov hitro ugotovili, da je v okviru izvajanja storitve obstoječega koncepta za
agregate najbolj ugodno, če obsega storitve sploh ne izvajajo.
Študija [11] še navaja, da lahko slovenski EES samo teoretično zagotavlja zahtevani
obseg izvajanja storitve (deklarirani tehnično izvedljiv obseg storitve = 16,14 MW;
dejansko izmerjeni obseg izvajanja storitve = 10,95 MW ).
Kot je mogoče sklepati iz omenjene študije [11], v praksi predstavlja problem tudi
merjenje odziva izvajanja storitve. Izmerjeni odziv EES RS na mejnih daljnovodih
vsebuje

tako

prispevek

obsega

storitve

primarne

regulacije

in

prispevek

samoregulacije bremen. Poleg tega je velikostni razred merjene veličine v razredu
šuma merjene procesne veličine, zato je zanesljivo spremljanje obsega izvajanja
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storitve možno le preko spremljanja časovnih serij meritev frekvence na sponkah
posameznih agregatov.
Če povzamemo, opažamo že pri rednem obratovanju EES, brez prisotnosti motenj,
znatna odstopanja frekvence in težave pri nadzoru izvajanja storitve, zato je učinkovito
upravljanje storitve primarne regulacije frekvence še toliko večjega pomena za stabilno
delovanje EES.

3 KONCEPT TOČNE REGULACIJE FREKVENCE (TRF)
V nadaljevanju bomo povzeli predlog zasnove novega koncepta storitve točne
regulacije frekvence (TRF), ki je podrobneje opisan v [2]. Ta koncept na podlagi
izkušenj iz obratovanja uvaja spremembo obstoječega stanja in predstavlja premik od
modela kolektivne plačljive storitve k modelu individualno plačljive storitve.
Koncept [2] celostno opredeljuje izvajanje storitve v normalnem obratovalnem stanju
(49,800 Hz – 50,200 Hz) in v motenih obratovalnih stanjih (200 < |Δf| ⩽ 500 mHz, |Δf|
> 500 mHz, vzpostavljanje sistema). Prikazana arhitektura platforme je osredotočena
predvsem na izvajanje storitve v normalnem obratovalnem stanju. Predlog koncepta
točne regulacije frekvence uvaja novosti pri normalnem in motenem obratovalnem
stanju.
a) Normalno obratovalno stanje:
-

primarna regulacija frekvence je tržna sistemska storitev;

-

storitev izvajamo samo v normalnem obratovalnem stanju (Δf<±200 mHz) in
predpisanem regulatornem obsegu (približno 14 MW); storitev imenujemo
»točna regulacija frekvence (TRF)«;

-

agregati, ki ne ponujajo storitve TRF, so dolžni izvajati storitev obvezne
regulacije frekvence (ORF); storitev ORF se aktivira ob večjih odstopanjih
frekvence od nazivne vrednosti (Δf > ±200 mHz);

-

agregati, vključeni v obseg izvajanja storitve TRF, držijo zakupljeno rezervo
moči v celotnem zakupljenem obsegu (± Preg);

-

agregati, ki izvajajo obseg storitve ORF, niso dolžni držati rezerve moči za
regulacijo frekvence;

-
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-

turbinski regulatorji agregatov, ki izvajajo storitev TRF, imajo lahko nastavljen
plavajoči mrtvi pas (max. 10 mHz), ki zmanjšuje obrabo strojev; primer statike
agregata z nastavljenim mrtvim pasom je prikazan na Sliki 1;

-

sistemski operater izvaja tedenske/mesečne/letne avkcije za nakup obsega
storitve TRF;

-

na avkcijah lahko sodelujejo posamezni kvalificirani proizvajalci ali skupina
kvalificiranih proizvajalcev, združenih v bilančno skupino;

-

kadar z avkcijami ni zagotovljen obseg izvajanja storitve, lahko sistemski
operater posameznemu kvalificiranemu proizvajalcu odredi obvezno izvajanje
storitve TRF po tržni ceni;

-

operativni obseg storitve TRF zagotavljajo proizvajalci oz. bilančne skupine, ki
imajo sklenjeno pogodbo za izvajanje obsega storitve TRF;

-

deli EES, kjer obstaja večja verjetnost otočnega obratovanja (npr. severnoprimorska zanka) imajo posebno ureditev obvezne regulacije frekvence, ki je
določena na osnovi simulacijskih izračunov in preskusov.

b) Moteno obratovalno stanje:
-

izvajanje primarne regulacije v motenih obratovalnih stanjih je obvezno za vse
agregate in ni plačljivo;

-

prehod iz obratovalnega stanja ORF v NRF (nujna regulacija frekvence) je
avtomatičen, ko odstopanje frekvence preseže mejo 500 mHz;

-

ostali prehodi med obratovalnimi stanji (NRF -> ORF, NRF->TRF) so izvedeni
ročno po nalogu sistemskega operaterja prenosnega omrežja.

Režime obratovanja agregatov (TRF, ORF, NRF) prikazuje Slika 3.
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MODELIRANJE POSLOVNO-INFORMACIJSKE PLATFORME STORITVE TRF

arhitekturo informacijske platforme dojemamo kot skupek standardiziranih gradnikov
in kot iterativni proces, ki se z interakcijo gradnikov nanaša na specifične potrebe
poslovanja [1]. Ključno pri omenjenem procesu predstavlja obvladovanje sprememb,
ki omogočajo uskladitev arhitekture poslovno-informacijske platforme z zahtevami
poslovnega okolja.
V procesu izgradnje arhitekture poslovno-informacijske platforme za obvladovanje in
spremljanje storitve TRF smo med drugim uporabili izdelane okvire obstoječih
upravljavskih modelov in praks v podjetju ELES, d.o.o., kot so ISO 9001, EFQM, ITIL
in SOA.
-

ISO 9001: v uporabljenem ogrodju standarda so opisani poslovni procesi in
aplikacijske rešitve, ki podpira njihovo izvajanje. V našem primeru gre za nabor
standardnih gradnikov poslovne domene in domene aplikacijskih rešitev
arhitekture poslovnega sistema.

-

EFQM: iz obsega uporabljenih upravljavskih praks EFQM smo za naš koncept
povzeli predvsem načela in cilje iz faze »upravljanja strategije podjetja«, ki
zajema redno spremljanje in prevzemanje dobrih praks poslovanja sistemskih
operaterjev, vključenih v evropsko interkonekcijo. Ti se nanašajo predvsem na
vzroke, ki botrujejo spremembi oz. predstavljajo motivacijo za spremembo
obstoječega koncepta izvajanja storitve primarne regulacije frekvence in jih
povzemamo v domeni motivacije arhitekture (npr. izkušnje izvajanja
obstoječega koncepta storitve v regiji CE …).

-

ITIL: v podjetju smo na različnih stopnjah zrelosti vpeljali posamezne procese
in funkcije ogrodja dobrih praks in priporočil za upravljanje informacijskih
storitev ITIL. Med njimi so zlasti pomembni procesi upravljanja sprememb,
upravljanja ravni storitev in upravljanja baze konfiguracij, ki zajemajo obstoječe
storitve iz domene poslovnih procesov, aplikacijskih rešitev in domene
tehnologije arhitekture poslovnega sistema. Uporabo omenjenih pristopov
nazorneje prikazuje implementacija študijskega primera podpornega procesa v
izbranem orodju za podporo informacijskih storitev EasyVistaTM.

-

SOA: gre za široko uporabljeni termin, ki pa mnogokrat ne zajame bistva
storitveno usmerjene arhitekture. Osnovni nivoji abstrakcije SOA so: aplikacijski
vmesnik, storitev, repozitorij storitev in sporočilno vodilo. V našem primeru se
ob navajanju omenjenega principa naslanjamo predvsem na nivo abstrakcije
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storitev. Ta omogoča, da so posamezne funkcionalnosti v domenah arhitekture
poslovnega sistema bodisi izpostavljene ali uporabljene v obliki storitev [12].
Omenjeni princip predstavlja osnovni povezovalni element med domenami
arhitekture poslovnega sistema in zagotavlja pregled poslovanja celotne
organizacije. Lahko bi rekli, da nivo abstrakcije storitve, kot ga uporablja opisni
jezik Archimate, zagotavlja »togo os« realizacije poslovanja v različnih
domenah arhitekture poslovnega sistema.

4.2

Opisni jezik poslovno-informacijske arhitekture

V posameznih domenah arhitekture poslovnega sistema so se v preteklosti uveljavili
različni opisni jeziki, ki so bili prilagojeni posameznim domenam in so povzemali
njihove opise v globino podrobnosti, ki pa za celovito razumevanje in upravljanje
poslovnega okolja niso pomembne [1]. Po drugi strani so se v komunikacijski verigi
izgubljale pomembne informacije, kar je rezultiralo v slabi ali celo neuspešni podpori
posameznih poslovnih konceptov na strateški, taktični in celo operativni ravni. S
prispodobo bi lahko rekli, da »toga os« prenosa informacij skozi posamezne domene
arhitekture poslovnega sistema ni bila zagotovljena.
Omenjene težave odpravlja opisni jezik Archimate, ki je ugledal luč sveta v letu 2004
na Nizozemskem. Archimate je nastal v konzorciju državnih, zasebnih podjetij in
akademske sfere in deloma povzema določila standarda IEEE 1417. Za razliko od
uveljavljenih obstoječih opisnih jezikov, ki temeljijo predvsem na določeni sintaksi, ima
Achimate tudi eksplicitno definirano semantiko, kar zagotavlja prenos informacij med
posameznimi domenami arhitekture sistema, njihovo nedvoumno interpretacijo in tako
omogoča celosten, integriran pregled poslovnega okolja [1].
Za razvoj opisnega jezika Archimate danes skrbi interesno združenje neodvisnih
partnerjev The Open Group [13]. Trenutno je v uporabi različica Archimate 3.0, pri
modeliranju platforme pa smo uporabili različico Archimate 2.0.

4.2.1 Opisni jezik Archimate
Proces opisa poslovne arhitekture v osnovi predstavlja komunikacijo med deležniki,
katerih zanimanje ali motivacijski cilji so povezani s sistemom, ki je predmet
16
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proučevanja [1]. Kot že omenjeno, opisni jezik Archimate omogoča »togo os« prenosa
informacij med domenami PIA in omogoča holističen pristop pri opisu in razvoju
poslovno-informacijske arhitekture (PIA).
Podrobnejši opis jezika in njegovih konceptov je mogoče najti v literaturi [1] in [14],
zato bomo v nadaljevanju po omenjenih virih povzeli le osnovne karakteristike
opisnega jezika Archimate, ki so pomembne za njegovo razumevanje.

4.2.1.1

Storitveni pristop in uporaba plasti

Ena od bolj opaznih karakteristik opisnega jezika Archimate je uporaba koncepta
storitvenega pristopa. Gre za uveljavljen in v informatiki splošno poznan koncept, ki ga
v našem primeru povzemamo z uporabo posameznih nivojev abstrakcije storitev [12].
To v našem primeru omogoča povezovanje posameznih domen poslovnoinformacijske arhitekture s t.i. "togo osjo" prenosa informacij. Osnovna ideja
uporabljenega koncepta abstrakcije storitev je prikazana na Sliki 4.
Model prikazuje implementacijo koncepta abstrakcije storitve na treh karakterističnih
domenah poslovno-informacijske arhitekture (domeni poslovnih procesov, domeni
aplikacijskih rešitev in domeni tehnologije). Vsaka domena je nadalje razdeljena na
implementacijsko in storitveno plast. Implementacijska plast realizira elemente v
storitveni plasti domene (uporaba relacije »Realization«). Karakteristične elemente
storitvene plasti domene (ang. Customer Facing Services) uporabi implementacijska
plast domene kot gradnike na naslednji višji stopnji abstrakcije (uporaba relacije »Used
by«). Veriga oz. »toga os« prenosa informacij se tako smiselno sestavlja skozi
posamezne domene arhitekture poslovnega sistema.
Omenjeni princip lahko prenesemo tudi na posamezne plasti znotraj domene, s čimer
lahko zajamemo tudi strukturo t.i. notranjih storitev (ang. Supporting Services)
posamezne plasti domene, ki sodelujejo pri izgradnji karakterističnih (ang. Customer
Facing Services) storitev te domene. Na Sliki 4 je prikazan primer notranje strukture
implementacijske pasti v domeni aplikacijskih rešitev.
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Slika 4: SOA – koncept abstrakcije storitve
4.2.1.2

Koncept opisnega jezika Archimate

Iz Slike 4 izhaja, da je struktura posameznih domen arhitekture sistema v grobem
enaka (npr. uporabljamo enake koncepte, relacije …). Razlike so vidne v uporabljenih
tipih gradnikov ali v izbranih nivojih abstrakcije posameznih domen PIA.
Za razumevanje opisnega jezika Archimate je pomembno razumevanje osnovnih
konceptov, ki so uporabljeni za modeliranje sistemov in so skupni modelom v vseh
domenah PIA:
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-

koncept strukturnega (ang. Structure) in dinamičnega (ang.Behaviour) vidika,

-

koncept notranjega (ang. Internal) in zunanjega (ang. External) vidika,

MODELIRANJE POSLOVNO-INFORMACIJSKE PLATFORME STORITVE TRF

-

koncept individualnega (ang. Individual) in kolektivnega (ang. Collective) vidika.

Koncepta strukturnega in dinamičnega vidika sta povezana, saj vsakemu
dinamičnemu vidiku (poslovni proces, storitev, funkcija …) pripada določen strukturni
vidik (poslovni uporabnik, vloga, poslovno sodelovanje …), ki v modelu predstavlja
nosilca oz. izvajalca aktivnosti dinamičnega vidika. Strukturni vidik koncepta nadalje
razdelimo na aktivni strukturni vidik (poslovni uporabnik, vloga, poslovno sodelovanje
…) in pasivni strukturni vidik (poslovni objekt, produkt, vrednost, pogodba). Koncept
lahko ponazorimo s prispodobo naravnega jezika: aktivni strukturni vidik (osebek) –
dinamični vidik (povedek) – pasivni strukturni vidik (predmet). Npr.: Poslovni
uporabniki, vključeni v kolaboracijo vlog »Avkcija TRF«, izvajajo proces »Avkcije
TRF«, v katerem nastanejo zavezujoče »Pogodbe«.
Primer 1: V modelu procesa (Slika 5) nastopa poslovna vloga »Menedžer TRF«, ki pri
svojem delu preko spletnega vmesnika dostopa do poslovne storitve »Storitev avkcij
TRF«. Torej strukturni vidik »Menedžer TRF« izvaja dinamični vidik oz. poslovno
storitev »Storitev avkcij TRF«.
Koncept notranjega in zunanjega vidika ponazarja načelo storitvenega pristopa, ki
je opisano v prejšnjem poglavju. V perspektivi dinamičnega vidika (poslovni proces,
storitev, funkcija …) koncept zunanjega vidika ponazarja skupek funkcionalnosti
procesa, ki v obliki izpostavljene poslovne storitve predstavljajo vrednost za zunanje
poslovno okolje.
Primer 2: V modelu (Slika 5) nastopa proces »Avkcije TRF«. Aktivnosti procesa, ki so
pomembne za zunanje okolje, so izpostavljene v obliki poslovne storitve »Storitev
avkcij TRF«.
Koncept individualnega in kolektivnega vidika ponazarja različne možnosti
notranje realizacije storitev in storitvenih vmesnikov. Posamezen dinamični vidik (npr.
poslovni proces, funkcija) lahko izvaja eden ali več strukturnih vidikov (poslovni
uporabnik, vloga, poslovno sodelovanje…). Koncept tako omogoča ponovno uporabo
obstoječega strukturnega vidika: strukturni vidik (npr. uporabniška vloga) v modelu
najprej nastopa samostojno in nato ponovno v uporabljenem kolektivnem strukturnem
vidiku, kot kolaboracija strukturnega vidika (kolaboracija uporabniških vlog).
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Primer 3: V modelu (Slika 5) je poslovna storitev »Storitev avkcij TRF« izvajana kot
kolaboracija poslovnih vlog »Avkcija TRF«, ki jo sestavljata dve vlogi: »Ponudnik TRF«
in »Menedžer TRF«.

Slika 5: Prikaz osnovnih konceptov opisnega jezika Archimate

4.2.1.3

Vizualizacija in enoumna interpretacija modela

Opisni jezik Archimate omogoča različne načine komunikacije in opisa poslovnoinformacijske arhitekture (PIA). S komunikacijo oz. vizualizacijo je mišljeno predvsem
nanašanje na različne percepcije poslovne arhitekture glede na vključene deležnike,
uporabljene nivoje abstrakcije in prikazani nivo podrobnosti.
Torej akterji, vključeni v iterativni proces izgradnje modela (ADM) [14], medsebojno
sodelujejo s ciljem, da predstavijo svoje poglede, oblikujejo nove rešitve in v izvajanje
prevzamejo

dogovorjene

opise

znanja,

ki

so

zajeti

v

modelu.

Prestola

najpomembnejšega izdelka iterativnega pristopa izgradnje modela tako ne zavzema
model sam, ampak transformacija znanja v širšem pomenu besede. Drugače
povedano, gre za uresničevanje enega od temeljnjih načel agilne metodologije, ki
pravi, da so »posamezniki in njihova komunikacija pomembnejši od samega procesa
in orodja« [15].
Če so zakonitosti poslovnega okolja zapisane v pripadajočem arhitekturnem modelu,
potem model oz. različni načini vizualizacije modela predstavljajo komunikacijsko
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sredstvo za sporazumevanje med deležniki v tem poslovnem okolju. Torej lahko v
komunikacijo oz. v proces izgradnje modela uvedemo abstrakcije osnovnih principov
ekonomične komunikacije, ki jih je razvil Herbert Paul Grice:
-

načelo kvantitete: model je toliko informativen, kot je potrebno za uspešno
komuniciranje v poslovnem okolju,

-

načelo kvalitete: model pravilno povzema preverjena dejstva in spoznanja iz
poslovnega okolja,

-

načelo relevance: model odraža relevantna dejstva in spoznanja, neposredno
povezana z nameni modeliranja, kar zagotavlja vsebinsko povezano
komunikacijo,

-

načelo načina: opredeljuje način podajanja informacij o modelu oz.
komunikacijo med deležniki, ki temelji na jasnem, nedvoumnem, jedrnatem in
urejenem podajanju informacij o modelu.

Uveljavljanje omenjenih načel je v praksi vse prej kot lahka naloga in je močno
pogojeno z zrelostjo poslovnega okolja in izkušnjami snovalca modela arhitekture
poslovnega sistema. V poslovnem okolju podjetja ELES, d.o.o., se z omenjeno
problematiko ukvarjajo strokovnjaki, povezani v iniciativo uveljavljanja upravljavskih
praks ogrodja EFQM.
Pri pripravi konkretnega modela se uporabljena načela praktično odražajo:
-

v uporabi ustrezne abstrakcije in vidikov predstavitve modela glede na
motivacijo in zanimanje ciljnih deležnikov,

-

v uporabi obstoječih gradnikov PIA in navezavi na obstoječe upravljavske
modele in prakse podjetja,

-

v modeliranju zakonitosti poslovnega okolja in vizualizaciji relevantnih
elementov PIA, ki se nanašajo na konkretne poslovne probleme ali spremembe,

-

z uporabo tehnik in načinov prikaza modela poslovnega procesa, ki zajemajo
barvne sheme, oblikovanje in razporejanje elementov v uporabljenih diagramih
PIA.
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4.2.1.4

Povezava z ogrodjem TOGAF

Za razvoj standarda Archimate, podobno kot za ogrodje metodologije TOGAF, skrbi
interesno združenje neodvisnih partnerjev The Open Group [13], zato ne preseneča
dejstvo, da je opisni jezik Archimate popolnoma usklajen z ogrodjem metodologije
TOGAF. Ob vse večjem razmahu uporabe ogrodja TOGAF, predvsem v na področju
IT industrije, Archimate omogoča grafično modeliranje in komunikacijo konceptov
omenjene metodologije v poslovnem okolju [3].
V nalogi smo se osredotočili predvsem na naslednje dele ogrodja TOFAG:
-

opis širšega poslovnega modela, zahtev in vizije platforme (faza A),

-

opis nivoja poslovnih procesov (faza B),

-

opis nivoja aplikativnih rešitev (faza C),

-

opis nivoja tehnologije (faza D),

-

opis priložnosti in rešitve (faza E),

-

načrtovanje prehoda (faza F) in

-

upravljanje arhitekturnih sprememb (faza H).

Slika 6 prikazuje usklajenost metodologije TOGAF in opisnega jezika Archimate.

Slika 6: Usklajenost opisnega jezika Archimate in ogrodja metodologije TOGAF
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4.3

Izbira orodij za pripravo koncepta platforme storitve TRF

Pri pripravi koncepta platforme za obvladovanje in spremljanje izvajanja primarne
regulacije frekvence v EES smo uporabili zelo razširjeno licenčno programsko orodje
podjetja Sparx Sytem, Enterprise Architect, različica 11.0.
Orodje Sparx Sytem, Enterprise Architect [16] ima zelo zmogljiv in intuitiven
uporabniški vmesnik, s sorazmerno ugodno krivuljo učenja. Predstavlja platformo za
grafično modeliranje in izgradnjo programske opreme, modeliranje poslovnih procesov
in izgradnjo drugih splošnih modelov. Zajema vse faze razvojnega cikla izgradnje
modelov in zagotavlja popolno sledljivost: od začetne faze načrtovanja do uvajanja,
vzdrževanja, testiranja in nadzora sprememb modeliranih sistemov.
Orodje podpira širok nabor arhitekturnih metodologij, notacij, odprtih standardov in
diagramskih tehnik, ki se nanašajo na potrebe modeliranja v različnih domenah
arhitekture sodobnih poslovnih okolij (UPDM, Zachman Framework, TOGAF,
Archimate 2.0, SoaML, SOMF, BPMN, SysML, UML in številnih drugih … ).
Največjo praktično uporabno vrednost uporabljenega orodja predstavljajo:
-

zmožnost modeliranja različnih domen PIA,

-

analiza vpliva sprememb,

-

kvantitativne analize modela.

Za izvedbo študije primera podpornega procesa smo uporabili licenčno orodje za
upravljanje informacijskih storitev EasyVistaTM [17]. Orodje je razvilo istoimensko
francosko podjetje, ustanovljeno leta 1988.
EasyVistaTM [17] je bilo prvo orodje v svetovnem merilu, ki je bilo s strani
mednarodnega svetovalnega podjetja Pink Elephant [18] certificirano za podporo 15
ITIL procesov. Orodje odlikuje prijazen spletni uporabniški vmesnik, preko katerega je
izpostavljena vsa poslovna logika in nastavitve sistema. To omogoča agilen pristop
razvoja in podpore upravljanja informacijskih storitev, brez potrebe po programiranju.
Orodje podpira praktično izvajanje projektov in projektnih nalog in se v tem segmentu
lepo navezuje na implementacijo faze G »Vodenje uvedbe« ogrodja TOGAF.
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4.4

Agilni pristop

V predhodnih poglavjih so opisana orodja in metodologije, ki smo jih izbrali kot
izhodišče pri načrtovanju platforme storitve TRF. Z vidika teorije to predstavlja solidno
zagotovilo, da bo končni izdelek arhitekturne metode v mejah pričakovanj oz. bo
zagotavljal odgovore na zastavljena vprašanja vključenih deležnikov v procesu.
Ko smo izza kupa »formalnih okvirov« prvič pogledali v realni svet, to je bilo v trenutku,
ko smo prvič odprli uporabniški vmesnik izbranega programskega orodja, smo najprej
pomislili na primere dobrih praks uporabe obstoječih politik, metodologij in standardov
pri načrtovanju modela platforme.
Povsem jasna je bila odločitev, da se izognemo pretiranemu formalizmu, ki je značilen
za veliko število metodologij, kjer se uporabniki ujamejo v spiralo sledenja smernicam
kompleksnih metodologij, skrbi za številne izdelke in naloge, ki pa so vsaj na videz
sekundarnega pomena [15].
Naslednji izziv je predstavljala uporaba t.i. »neformalnih« oz. nedokumentiranih delov
metodologije, ki se nanaša na znanje organizacije in pridobljene izkušnje [15]. V
obstoječem poslovnem okolju je vloga posameznika in njegovega znanja pogosto
postavljena za formalni okvir, ta pa je velikokrat namenjen samemu sebi oz. zunanjim
presojevalcem.
Tako smo se odločili, da koncept platforme opremo na načela agilnih metodologij, in
sicer načelo obvladovanja sprememb, vključevanja uporabnikov in komunikacije [15].
V pripravljenem konceptu platforme prvo načelo povzema uporaba metodologije
upravljanja storitev (ITIL), in to vidik obvladovanja konfiguracije storitve in njenih
sprememb.
Drugo načelo se nanaša na uporabo orodja za upravljanje življenjskega cikla storitev
(EasyVistaTM), s katerim smo realizirali študijski primer procesa obvladovanja
konfiguracije storitve in pripadajočih poslovnih pravil (delovni tokovi, poslovna pravila
…). Izvedeni prototip namreč v proces obvladovanja konfiguracije storitve vključuje
ponudnike storitev, ki skozi omenjeni komunikacijski kanal sodelujejo pri zagotavljanju
regulatornega okvira obsega storitve.
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Tretje načelo pa smo zajeli z uporabo opisnega jezika Archimate, ki omogoča enoten
pristop pri oblikovanju modela v posameznih domenah arhitekture platforme in
učinkoviti komunikaciji z deležniki procesa.

4.5

Analiza modela poslovno-informacijske arhitekture

Vrednost poslovno-informacijske arhitekture v splošnem določa njen naročnik (npr.
menedžer, deležnik procesa). Prava vrednost arhitekture poslovnega sistema pa se
pokaže šele takrat, ko postane sestavni del procesa oblikovanja poslovnih odločitev
vključenih deležnikov – naročnikov [1] in je osredotočena na oblikovanje poslovnih
odločitev kot odgovorov na spremembe poslovnega okolja. Deležnike tipično zanima,
kakšen vpliv imajo spremembe na poslovanje, lastnosti možnih scenarijev
obvladovanja posamezne poslovne spremembe in njihova primerjava. Odgovorov na
ta vprašanja v kompleksnih poslovnih sistemih ni mogoče skonstruirati ročno, ampak
temu namenu služi prav arhitektura poslovnega sistema.
Po drugi strani arhitekti metode analize uporabljajo predvsem za odkrivanje ozkih grl
načrtovanih

sprememb,

zagotavljanje

konsistence

in

odkrivanje

morebitnih

performančnih težav modeliranega sistema PIA.
V splošnem ločimo med kvantitativno (strukturne in dinamične lastnosti …) in
funkcionalno (performance, stroški …) analizo arhitekture poslovnega okolja, ki ju
lahko izvajamo z uporabo bodisi analitičnih tehnik bodisi tehnik simulacije [1].
V nalogi smo uporabili analitično tehniko kvantitativne analize PIA, storitve TRF.
Analize smo izvedli s pomočjo vgrajenih metod in funkcij izbranega orodja Sparx
Systems Enterprise Architect.
Del analiz je bil usmerjen v zagotavljanje konsistence modela PIA, storitve TRF. V ta
namen smo uporabili standardne funkcionalnosti orodja Enterprise Architect, npr.:
-

»Tracability Tool«: funkcija za sledenje povezljivosti elementov v sistemu PIA.
Funkcija omogoča preverjanje povezljivosti elementov znotraj posamezne
domene in med posameznimi domenami arhitekture.

-

»Context Filter«: funkcija je priročna za hitro vizualizacijo medsebojnih povezav
elementov PIA. Funkcionalnost pride do izraza v kompleksnejših modelih z
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velikim številom modeliranih elementov in relacij. Slika 9 prikazuje uporabo
funkcije na primeru elementa »Uporaba obstoječih upravljavskih modelov,
praks in standardov ELES«.
-

»Relationship Matrix«: funkcija prikazuje enak nivo podrobnosti modela kot
predhodno omenjena funkcija »Context Filter«. Razlika je ta, da so v tem
primeru informacije prikazane v tabelarični obliki, kar lahko v določenih primerih
s pridom uporabimo za potrebe komunikacije modela z deležniki, ki jim je bližje
tabelarični prikaz informacij.

Drugi del analiz je bil usmerjen v analizo storitev PIA, ki jo predstavljajo analize
vrzeli med posnetki poslovno-informacijske arhitekture v različnih časovnih
obdobjih in stanjih.
V arhitekturnem ogrodju TOGAF oz. v posameznih fazah izgradnje storitve PIA
kreiramo t.i. osnovne (ang. Baseline) in ciljne (ang. Target) opise arhitekture z
arhitekturno metodo ADM (B-poslovna arhitektura, C-informacijska arhitektura in
D-tehnološka arhitektura). Z analizo vrzeli nato določimo obseg potrebnih
sprememb za doseganje končnega stanja v vsaki od prej omenjenih faz
načrtovanja arhitekture (B, C in D). Pot od obstoječe do želene storitve PIA
natančneje določimo v fazi načrtovanja arhitekture F (načrtovanje prehoda). V tej
fazi definiramo posamezne tranzicijske arhitekture, preko katerih bomo lahko
dosegli želeno končno stanje.
Takšen pristop je zelo priročen, posebej v primeru snovanja kompleksnejše storitve
PIA, saj končno stanje dosežemo preko zaporedja več manjših korakov
(tranzicijskih arhitektur), kar nam omogoča boljšo poravnavo izvedbenih aktivnosti
v obliki delovnih paketov in projektov, z načrtovanimi projektnimi programi in
storitvenimi portfelji.
Primeri analiz vrzeli v posameznih fazah izgradnje PIA so prikazani v nadaljevanju,
v okviru opisa posameznih faz načrtovanja PIA, storitve TRF.
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4.6

Koncept zunanjega izvajanja storitev

Zunanje izvajanje najpogosteje pojmujemo kot osredotočenje organizacije na lastne
ključne kompetence in upravljanje poslovnih povezav z zunanjimi partnerji. Ključna
cilja zunanjega izvajanja sta zagotavljanje vrednosti za uporabnika storitev/produktov
in zagotavljanje koristi poslovnega subjekta, ki se poslužuje te poslovne strategije [19].
V teoriji poznamo več t.i. ravni zunanjega izvajanja, ki odražajo predvsem zrelost
poslovnega subjekta pri uporabi omenjene poslovne strategije: taktično, strateško in
transformacijsko raven zunanjega izvajanja.
V našem primeru smo pri pripravi predloga koncepta poslovno-informacijske platforme
predvideli uporabo strateške ravni zunanjega izvajanja postopka kvalifikacije
agregatov, ki je predstavljen kot del interakcije procesnih aktivnosti »Kvalifikacija in
upravljanje proizvajalcev«.
Zaradi specifike procesa smo predvideli že omenjeno zrelejšo obliko zunanjega
izvajanja, ki temelji na dolgoročnem sodelovanju (strateška raven zunanjega izvajanja
storitev). Značilnost te ravni zunanjega izvajanja je premik medsebojnega razmerja
poslovnih strank od razmerja prodajalec–dobavitelj v dolgoročno razmerje dveh
enakovrednih poslovnih subjektov.
Kot dobro prakso zunanjega izvajanja lahko omenimo tudi testno uporabo orodja za
podporo informacijskih storitev EasyVistaTM. V omenjenem primeru gre za taktično
obliko zunanjega izvajanja (rešujemo obstoječe težave zagotavljanja fleksibilne
podpore upravljanja storitev oz. zunanje izvajanje neposredno rešuje obstoječo težavo
notranjega okolja). Opisani primer zunanjega izvajanja obsega najem kapacitet
zunanjega strežniškega okolja in licenčne programske opreme (SAAS, HAAS).
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5 OPIS ŠIRŠEGA POSLOVNEGA MODELA, ZAHTEV IN VIZIJE
POSLOVNO-INFORMACIJSKE PLATFORME (FAZA A)
PIA je priljubljen »menedžerski instrument« pri upravljanju podjetja. Ko se dobro
zavedamo poslanstva podjetja in opredelimo njegovo vizijo (slika prihodnosti),
uporabimo strategijo kot poslovni zemljevid, v katerem začrtamo večkrat negotovo pot
uresničevanja načrtovane vizije. Strategijo opredelimo v obliki konkretnih ciljev, ki jih s
pomočjo poslovno-informacijske arhitekture prelevimo v konkretne spremembe
obstoječega poslovanja okolja.
Pri načrtovanju poslovnega modela lahko uporabimo tudi druge uveljavljene strategije
in metode analize, na primer strategijo »Blue Ocean Strategy«, ki favorizira izgradnjo
novih poslovnih konceptov nasproti konkurenčnemu preboju konceptov v obstoječem
okolju, ali orodja za neprestano inoviranje in iskanje novih poslovnih modelov »The
Business Model Canvas« [20].
V našem primeru bi paralele najlažje potegnili z analitičnim orodjem strategije »Blue
Ocean Strategy-Four Action Framework«, katere bistvo povzemajo štiri temeljne
dileme načrtovanja strategije in poslovnih modelov:
-

Katere uveljavljene dejavnike obstoječega poslovnega okolja lahko izločimo?
Primer: V našem primeru izločimo koncept kolektivno neplačljive storitve.

-

Katere dejavnike lahko zmanjšamo pod povprečno raven branže?
Primer: Storitev TRF ne izvajajo vsi agregati, ampak samo kvalificirani agregati.

-

Katere dejavnike lahko povišamo nad povprečno raven branže?
Primer: Lastniki agregatov morajo dokazovati doseganje ravni izvajanja storitve.

-

Katere dejavnike, ki v branži še niso realizirani, moramo na novo kreirati?
Primer: Postopke priprave pravil in kvalifikacije agregatov.
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5.1

Poslovno-informacijska platforma PSPN – analiza stanja

Drugo priljubljeno orodje za načrtovanje strategije podjetja je t.i. analiza stanja
poslovnega okolja PSPN. Namen analize je podrobna analiza prednosti, slabosti,
priložnosti in nevarnosti izbranega poslovnega modela. V prvem koraku običajno
analiziramo obstoječe stanje, nato pa želeno oz. končno stanje, kot ga vidijo in
zahtevajo deležniki poslovnega okolja.
Analiza obstoječega koncepta storitve primarne regulacije frekvence izkazuje
določene pomanjkljivosti, ki so predstavljene v spodnji matriki PSPN.
PREDNOSTI

SLABOSTI

- zahtevani obseg izvajanja storitve ni vnaprej
- zagotavljanje virov za izvajanje

zagotovljen

storitev (vire zagotavljajo

- spremljanje in nadzor izvajanja ravni storitve

proizvajalci)

-

proizvajalci pogosto kršijo predpisano raven
izvajanja storitve, kar ni sankcionirano

PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI

- nacionalna zakonodaja ni usklajena z EU
regulatornim okvirom
- zagotavljanje ustreznega obsega in hitrosti
- močan odziv EES
- storite izvajajo vsi agregati
(visoka redundanca)

izvajanja storitve v obratovanju
- vsi proizvajalci niso tehnološko usposobljeni
za izvajanje predpisane ravni storitve
- financiranje posodobitve tehnološke opreme
na strani proizvajalcev
- usklajeno delovanje sistemskih storitev
(nelinearen K-regulacijski faktor sistema)

Tabela 2: Analiza obstoječega koncepta storitve primarne regulacije frekvence

Identificirane pomanjkljivosti obstoječega stanja uspešno odpravlja predlog koncepta
storitve TRF, ki uvaja poslovni model individualno plačljive storitve.
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PREDNOSTI

SLABOSTI

- zagotavljanje ravni izvajanja storitve v obratovanju
(regulatorni okvir EU)
- enostavno spremljanje izvajanja ravni storitve
- kvalifikacija proizvajalcev EE

- v fazi priprave koncepta

- usklajeno delovanje sistemskih storitev

nismo zaznali

(linearen K-regulacijski faktor sistema)

omembe vrednih slabosti

- oblikovanje konkurenčnega trga storitev TRF

predlaganega koncepta

- uporaba obstoječih upravljavskih modelov, praks
in standardov ELES
- poenotenje z zahtevami regulatornega okvira
-

* upravljanje dobaviteljev in konfiguracije storitve

( )

PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI

-

prevzem dobrih praks izvajanja storitve v CE

-

možnost

zaslužka

za

proizvajalce

(proizvajalci

so

-

motivirani, da zagotavljajo dogovorjeno raven storitve)

zagotavljanje virov
za izvajanje storitev

Tabela 3: Analiza končnega stanja – tržni koncept TRF
* Označene prednosti in priložnosti izhajajo predvsem iz potenciala zasnovane storitve PIA –

( )

TRF, ki podpira paradigmo agilnega razvoja procesov in storitev.

Abstrakcija koncepta modela PIA v domeni motivacije na Sliki 7 prikazuje strukturo
deležnikov (ang. Stakeholer) storitve TRF, prožilce sprememb (ang. Drivers), oceno
stanja (ang. Assessment) oz. analizo prožilcev in medsebojne odvisnosti posameznih
elementov. Diagram podaja informacije PIA z vidika proučevanja zunanjih in notranjih
prožilcev sprememb obstoječega poslovnega koncepta in njihovo navezavo na ključne
deležnike koncepta (TSO ELES, Bilančna skupina).
Z vidika proučevanja zunanjih in notranjih prožilcev sprememb, ki se nanašajo na
ključna deležnika koncepta, ima zunanji prožilec »EU regulative in uredbe« neposredni
vpliv na notranjega prožilca sprememb »Zagotavljanje skladnosti z regulatornim
okvirom in standardi«, kar je v modelu prikazano z uporabo relacije vpliva (ang.
Influence). Omenjeni prožilec v našem primeru zagotavlja usklajevanje notranjega in
zunanjega regulatornega okvira načrtovanega poslovnega modela storitve.
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Notranji prožilci sprememb so običajno asociirani s posameznim deležniki poslovnega
modela, v našem primeru sta to »ELES TSO« in »Bilančna skupina«. V diagramu je
njihov pomen prikazan v obliki odebeljenih robov uporabljenih elementov in
poudarjenih prikazov njihovih medsebojnih povezav. Notranji prožilci zajemajo
motivacijo sprememb na področju:
-

regulatornega okvira (zagotavljanje skladnosti z regulatornim okvirom in
standardi),

-

prevzema dobrih praks poslovanja sistemskih operaterjev, vključenih v
evropsko interkonekcijo (izkušnje izvajanja obstoječega koncepta storitve v
regiji CE),

-

sodobne ureditve izvajanja sistemskih storitev (sodobna ureditev področja
primarne regulacije frekvence),

-

optimizacijo stroškov (gospodarnost).

Prožilci sprememb (ang. Drivers) predstavljajo določen nivo abstrakcije informacij
proučevane arhitekture PIA, zato jih podrobneje opredelimo s pomočjo rezultatov
izvedenih analiz PSPN oz. oceno stanj. V našem primeru slabosti in nevarnosti
izvedenih analiz PSPN (Tabela 2 in Tabela 3) predstavljajo ocene stanj prikazanih
notranjih prožilcev sprememb (Slika 7).
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Slika 7: Domena motivacije – vidik prožilcev sprememb poslovnega koncepta
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Ugotovljene slabosti in nevarnosti, ki prožijo spremembe obstoječega koncepta
storitve, se v arhitekturi PIA nanašajo na ustrezne cilje (ang. Requirements), s katerimi
opišemo končno oz. želeno stanje koncepta, kot ga vidijo ključni deležniki. Cilji v
diagramu na Sliki 8 predstavljajo neposredno negacijo oz. korektivne aktivnosti za
odpravo identificiranih slabosti in nevarnosti, neposredno pa povzemajo tudi
prepoznane prednosti in priložnosti izvedenih analiz PSPN.
Podobno, kot smo ugotovili v prej omenjenem primeru analize prožilcev, tudi cilji
predstavljajo določen nivo abstrakcije načrtovanih sprememb PIA, ki jih zajamemo z
nadaljnjo dekompozicijo na posamezna načela (ang. Principles), zahteve (ang.
Requirements ) in omejitve (ang. Constraints) koncepta storitve. Primer nadaljnje
dekompozicije koncepta PIA v domeni motivacije je prikazan na Sliki 8.
Načela (ang. Principle) zajemajo normative in splošna usmeritve, ki opisujejo želene
lastnosti oz. funkcionalnosti načrtovanega sistema in so močno povezana z zahtevami
in omejitvami koncepta. Primer načela »Uporaba obstoječih upravljavskih modelov,
praks in standardov ELES« v našem primeru podaja usmeritev, da je potrebno pri
načrtovanju koncepta upoštevati okvire obstoječih upravljavskih modelov in praks v
podjetju ELES, d.o.o. Načelo podrobneje opredeljujejo konkretne zahteve za uporabo
obstoječih upravljavskih modelov in standardov podjetja ELES, d.o.o., ki so z
omenjenim načelom povezane z izvedbenim tipom relacije (ang. Realization). Primer
členitve omenjenega načela je podrobneje prikazan na Sliki 9.
Slika 8 pa prikazuje domeno motivacije z vidika ciljev, načel, zahtev in omejitev.
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Zahteve (ang. Requirements) predstavljajo konkretne lastnosti, s katerimi bomo
realizirali zastavljene cilje koncepta. Dejansko konkretno opisujejo potrebne aktivnosti
oz. korake izvedbe želenega koncepta. Če se navežemo na prejšnji primer, s
konkretnimi zahtevami za uporabo obstoječih upravljavskih metod in standardov
udejanjamo načelo »Uporaba obstoječih upravljavskih modelov, praks in standardov
ELES« (Slika 9).
Omejitve (ang. Cnstrints) za razliko od zahtev ne opisujejo konkretnih lastnosti oz.
načrtovanih funkcionalnosti koncepta, temveč podajajo omejitve v zvezi z njegovim
uresničevanjem. V našem primeru omejitev »Politika oblikovanja ITK opreme in
storitev« implementacijo načrtovanega koncepta storitve omejuje v smislu zahtev za
poenotenje tehnološke in storitvene platforme družbe, zagotavljanja medsebojnih
integracij sistemov in storitev, obvladovanja informacijskih tveganj ter zmanjšanja
stroškov integracij in vzdrževanja ITK opreme in storitev (Slika 9).

Slika 9: Domena motivacije – vidik dekompozicije načela
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6 OPIS POSLOVNE DOMENE ARHITEKTURE
INFORMACIJSKE PLATFORME (FAZA B)

POSLOVNO-

Poslovne domene PIA zgradimo z uporabo elementov in medsebojnih relacij
dinamičnega vidika, aktivnega strukturnega vidika in pasivnega strukturnega vidika
opisnega jezika Archimate. Kombinacija omenjenih vidikov ponazarja strukturo
naravnega jezika (povedek–osebek–predmet) in je podrobneje opisana v poglavju
»4.2.1.2 Koncept opisnega jezika Archimate«.
Postopek oblikovanja poslovno-informacijske arhitekture v domeni poslovnih procesov
v grobem predstavlja zaporedje naslednjih korakov:
-

posnetek trenutnega stanja,

-

konstrukcija končnega stanja,

-

analiza vrzeli med izhodiščnim in končnim stanjem, s pomočjo katerih določimo
obseg potrebnih sprememb za realizacijo končnega stanja,

-

6.1

komunikacija poslovno-informacijske arhitekture z deležniki procesa.

Posnetek trenutnega stanja poslovne domene

Diagram na Sliki 10 prikazuje posnetek trenutnega stanja procesa.
Diagram prikazuje konstrukcijo sosledja procesnih aktivnosti, ki se preko poslovnih
vmesnikov (v glavnem gre za uporabniške vmesnike različnih aplikacijskih sistemov)
izvajajo v različnih uporabniških vlogah.
Posamezne procesne aktivnosti oz. procese prožijo različni poslovni dogodki ali
predhodno izvedeni procesni koraki. Medsebojne odvisnosti posameznih elementov
diagrama ponazarjajo različni tipi relacij. Sosledje procesnih aktivnosti ali poslovnih
sprožilcev ponazarja tip relacije »proženje« (ang. Triggering), uporaba poslovnih
storitev je modelirana z uporabo relacije »realizacija« (ang. Realization). Uporaba
poslovnih vmesnikov, preko katerih uporabniki dostopajo do poslovnih storitev, pa je
prikazana s tipom relacije »uporaba« (ang. Used by).
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Slika 10: Poslovna domena – vidik posnetka trenutnega stanja procesa

6.2

Posnetek končnega stanja poslovne domene

Diagram na Sliki 11 predstavlja končno oz. želeno stanje, h kateremu stremijo deležniki
procesa. Pri vizualni primerjavi diagramov najprej opazimo razliko v načinu vizualne
predstavitve obeh modelov (trenutno in želeno stanje). V primeru prikaza posnetka
trenutnega stanja je uporabljena formalna oblika diagrama, ki ponazarja realno stanje
implementacije procesa. Model želenega stanja predstavlja enega od možnih načinov
realizacije PIA v domeni poslovanja, ki pa ga lahko na morebitno zahtevo deležnikov
še ustrezno prilagodimo. S tem pristopom smo želeli poudariti pomen agilnega
načrtovanja storitev, ki povzema zahteve sodobnih poslovnih okolij.
Model želenega stanja je tudi bolj kompleksen, če ga primerjamo s trenutnim
posnetkom stanja. Uporabljeni so kompleksnejši gradniki (npr. interakcija poslovnih
procesov, kolaboracija poslovnih vlog), sestavlja ga več procesnih aktivnosti in storitev,
do katerih uporabniki dostopajo preko različnih poslovnih vmesnikov.

37

OPIS POSLOVNE DOMENE ARHITEKTURE POSLOVNO-INFORMACIJSKE PLATFORME (FAZA B)

Slika 11: Poslovna domena – vidik želenega stanja, koncept TRF
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6.3

Analiza vrzeli poslovne domene

Razkorak med obstoječim in končnim stanjem je očitno velik in najlažje ga zajamemo
z analizo vrzeli med izhodiščnim in končnim stanjem. Z rezultati analize vrzeli lahko
neposredno določimo obseg potrebnih sprememb za realizacijo končnega stanja.
Izbrano orodje za modeliranje PIA ima že vgrajeno funkcijo za analizo vrzeli. Pogoj za
uporabo omenjene funkcije je pravilno načrtovanje modela (organizacija elementov
modela v hierarhijo ločenih podmap, pravilna uporaba relacij …). Slika 12 in Slika 13
prikazujeta analizo vrzeli med trenutnim in želenim stanjem modela v poslovni domeni
PIA. Slika 12 zajema analizo vrzeli procesnih interakcij, medtem ko Slika 13 povzema
analizo procesnih aktivnosti.

Slika 12: Poslovna domena – vidik analize vrzeli procesnih interakcij
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Slika 13: Poslovna domena –vidik analize vrzeli procesnih aktivnosti

Slika 14 prikazuje rezultate analize vrzeli v segmentu procesov in procesnih interakcij.
Izvedena predstavitev zahtevanih sprememb poslovnega okolja je posebej primerna
za komunikacijo potrebnih sprememb z deležniki v vodstvu organizacije. V diagramu
so spremembe procesov in procesnih interakcij nazorno označene in predstavljajo
nove elemente arhitekture (zelena barva), spremembe obstoječih elementov v
arhitekture (rumena barva) in elemente arhitekture, ki ostajajo nespremenjeni oz. so
deležni majhnih sprememb. Posamezni elementi so neposredno asociirani z elementi
izvedene analize vrzeli.
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Slika 14: Poslovna domena – vidik prikaza analize vrzeli

Kumulativna predstavitev analize vrzeli v poslovni domeni PIA, ki zajema vidik
poslovnih procesov in procesnih interakcij, je predstavljen na Sliki 15.

Slika 15: Poslovna domena – vidik kumulativnega prikaza analize vrzeli

Prikazana analiza vrzeli je bila osredotočena predvsem na vidik sprememb procesov
in procesnih interakcij. Na podoben način lahko izvedemo analizo vrzeli ostalih
elementov domene poslovanja PIA, s čimer dobimo celoten nabor potrebnih
sprememb za dosego želenega stanja.
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6.4

Vidik organizacijske strukture končnega stanja

Pomembno informacijo za vpletene deležnike predstavlja t.i. organizacijski vidik
storitve PIA, ki je prikazan na Sliki 16. Omenjeni vidik prikazuje notranjo organiziranost
končnega stanja in je pomemben za načrtovanje in razumevanje pooblastil,
odgovornosti in kompetenc, ki so pomembne za izvajanje procesnih aktivnosti. Na
spodnjem diagramu so označene potrebne spremembe vlog za uveljavitev končnega
stanja koncepta storitve TRF.

Slika 16: Poslovna domena – vidik organizacije končnega stanja
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6.5

Vidik produkta – poslovno-informacijska platforma TRF

Pomemben vidik komunikacije novega koncepta storitve TRF predstavlja prikaz
vrednosti, ki jih deležnikom procesa zagotavlja končni produkt – platforma storitve
TRF. Platforma TRF predstavlja nabor poslovnih storitev in pasivnih strukturnih
elementov (pogodbe, pravila …), ki določajo pravila uporabe ponujenih storitev in
skupaj predstavljajo poslovno ponudbo za notranje in zunanje uporabnike. Vidik
platforme kot produkta je predstavljen na Sliki 17.

Slika 17: Poslovna domena – vidik produkta: "Platforma storitve TRF"

6.6

Vidik informacijskih tokov

Slika 18 prikazuje abstrakcijo poteka informacijskih tokov med poslovnimi funkcijami
končnega stanja platforme in njihove medsebojne povezave. Poslovne funkcije
podajajo generično informacijo o organiziranosti poslovnega okolja. Njihova struktura
med drugim odraža organizacijske in kompetenčne potrebe načrtovanega poslovnega
okolja.
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Slika 18: Poslovna domena – vidik poslovne funkcije in informacijskih tokov

Komunikacijske poti različnih scenarijev izvajanja končnega stanja koncepta TRF
so prikazane na Sliki 19. Podajajo pregled entitet pasivnega strukturnega vidika PIA
(poslovni objekt, produkt, vrednost, pogodba), s katerimi elementi dinamičnega vidika
arhitekture (poslovni proces, storitev, funkcija) realizirajo medsebojne komunikacijske
poti.
Na diagramu so označene poti: splošna komunikacijska pot, komunikacijska pot
zagotavljanja nujnega obsega TRF, komunikacijska pot zagotavljanja obsega storitve
za avkcijami in komunikacijska pot pogodbe.
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Slika 19: Poslovna domena – vidik komunikacijskih tokov platforme TRF

6.7

Primer izvedbe podpornega procesa »Kvalifikacija in
upravljanje proizvajalcev«

Z opisnim jezikom Archimate lahko opišemo strukturo platforme v različnih domenah
arhitekture, če pa se približamo mejni točki »izrazne« moči jezika (sintaksa,
semantika), je smotrno poseči po »izrazno« močnejšem jeziku, ki je lasten domeni
proučevanja.
Tako smo v našem primeru z jezikom Archimate opisali strukturo poslovne domene
platforme z različnih vidikov. Ko smo nivo abstrakcije spustili nižje na raven procesnih
aktivnosti, pa je pri nadaljnjem proučevanju modela »izrazna« moč jezika Archimate
postala ovira. Želeni nivo abstrakcije proučevanega primera smo zato zajeli z uporabo
grafične notacije BPMN za modeliranje poslovnih procesov in delovnih tokov. Opis
interakcije procesnih aktivnosti v notaciji BPMN omogoča neposredno izvedbo
procesnih aktivnosti z izbranim orodjem za podporo informacijskih storitev
EasyVistaTM. Slika 20 prikazuje podroben potek interakcije procesnih aktivnosti
»Kvalifikacija in upravljanje proizvajalcev«, ki jih izvajajo posamezne procesne vloge.
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Slika 20: Poslovna domena – opis poslovnega procesa v notaciji BPMN
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6.7.1 Prikaz izvedbe procesnih aktivnosti z izbranim orodjem
Orodje EasyVistaTM smo na kratko predstavil v poglavju »4.3 Izbira orodij za pripravo
koncepta platforme storitve TRF«, zato se bomo v nadaljevanju osredotočili na opis
implementacije dela procesnih aktivnosti »Kvalifikacija in upravljanje proizvajalcev«.
Naj spomnimo, z izvedbo primera smo prikazali praktično uporabo agilnega pristopa
razvoja uporabniških rešitev, ki ga omogoča uporaba omenjenega orodja (načelo
vključevanja uporabnikov in prilagajanje spremembam poslovanja) [15].
Na spodnji sliki je prikazan diagram delovnega toka, ki zajema del procesnih aktivnosti
interakcije »Kvalifikacija in upravljanje proizvajalcev«. Izbrana veja implementacije
omenjenih procesnih aktivnosti je na Sliki 20 označena z rdečo barvo proženja
procesnih korakov in vsebuje: korake odločitve, izvajanje poslovnih pravil, strojni korak
posodobitve baze konfiguracije, korak preverjanja baze konfiguracije storitve in korake
obveščanje vpletenih akterjev.
V izbranem orodju lahko poslovna pravila in definicijo delovnih tokov enostavno
spreminjamo preko uporabniku prijaznega grafičnega vmesnika. Na ta način sta
mogočena izgradnja in testiranje prototipov procesnih delovnih tokov, ki povzemajo
spremembe poslovnega okolja in omogočajo odlično poravnavo domene aplikacijskih
rešitev z domeno poslovanja.
Slika 21 prikazuje diagram delovnega toka, ki je implementiran z izbranim procesnim
orodjem EasyVistaTM.
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Slika 21: Poslovna domena – delovni tok EasyVistaTM

Pomemben vidik izvedbe omenjenega prototipa je prikaz obvladovanja konfiguracije
storitve. V našem primeru se to nanaša na korake posodabljanja baze konfiguracij
(»Posodabljanje KE-A« in »Posodabljanje KE-B«) in implementacije poslovnega
pravila, s katerim zagotavljamo kontrolo obsega izvajanja krovne storitve.
Slika 22 prikazuje strukturo storitve TRF, kot je modelirana za potrebe izvedbe
omenjenega dela procesnih aktivnosti interakcije »Kvalifikacija in upravljanje
proizvajalcev«. Na slika je prikazan krovni element konfiguracije storitve, ki ga
sestavljajo:
 korenski element »ELES SS – obseg storitve«,
 podrejeni nivo konfiguracije korenskega elementa »ELES – bilančna skupina«,
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 podrejeni nivo konfiguracije elementa »ELES – bilančna skupina«, ki ga
predstavljajo fizični agregati posameznih bilančnih skupin ( BS.B1-B3, BS.A1A3).
Parameter krovnega elementa »TRF_obseg« določa obseg regulatornega okvira
izvajanja storitve TRF. Implementirano poslovno pravilo na omenjeni konfiguracijski
strukturi zagotavlja, da je uporabnik v vlogi »Menedžer TRF« ob vsaki zahtevi za
spremembo obsega storitve obveščen, ali sprememba vpliva na zagotavljanje
regulatornega obsega celotne storitev ali ne.
Z uporabo omenjenega orodja lahko sodeluje v komunikaciji veliko število uporabnikov
na transpareten način, kar zagotavlja koordinacijo želenega obsega izvajanja storitve.

Slika 22: Poslovna domena – konfiguracija storitve EasyVistaTM
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7 OPIS APLIKATIVNE DOMENE ARHITEKTURE POSLOVNOINFORMACIJSKE PLATFORME (FAZA C)
Struktura domene aplikacijskih rešitev PIA storitve TRF je konceptualno enaka
strukturi poslovne in tehnološke domene, vendar

s to razliko, da so uporabljeni

drugačni tipi gradnikov in drugačni zorni koti predstavitve modela.
Podobno kot v poslovni domeni smo tudi v domeni aplikacijskih rešitev izhajali iz
posnetka trenutnega stanja. V naslednjem koraku smo definirali arhitekturo želenega
stanja in potrebne spremembe za tranzicijo iz trenutnega stanja v želeno stanje.
Potrebne spremembe obstoječe arhitekture smo določili s pomočjo analize vrzeli
modela trenutnega in končnega stanja storitve TRF.
Pri snovanju platforme smo uporabili standardne gradnike in politike podjetja ELES,
d.o.o., kot ji narekujejo definirana načela, zahteve in omejitve v domeni motivacije
arhitekture storitve TRF (Slika 9).

7.1

Posnetek trenutnega stanja domene aplikacijskih rešitev

Slika 22 predstavlja posnetek trenutnega stanja domene aplikacijskih rešitev in njeno
poravnavo s trenutnim stanjem realizacije poslovne domene storitve PIA TRF. Vidimo,
da ja za potrebo komunikacije PIA z deležniki uporabljena »formalna« oblika
modeliranja, kar ponazarja dejstvo, da prikazani model predstavlja »produkcijsko«
različico izvedene arhitekture.
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Slika 23: Domena aplikacijskih rešitev – vidik posnetka trenutnega stanja

Karakteristika obstoječega stanja je slaba podpora informacijskim tokovom, ki so
omejeni na izvedene aplikacijske gradnike modela storitve TRF in nizka stopnja
avtomatizacije izvajanja podpornih procesov.
Usklajenost omenjenih domen PIA je izvedena z uporabo storitvenega pristopa. Tako
elementi dinamičnega vidika poslovne arhitekture (poslovni proces, storitev, funkcija
…) uporabljajo storitve iz domene aplikacijskih rešitev, kar predstavimo z relacijo
»uporaba« (ang. Used by).
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7.2

Posnetek želenega stanja domene aplikacijskih rešitev

Slika 24 prikazuje želeno strukturo platforme storitve TRF v domeni aplikacijskih
rešitev in njeno poravnavo s poslovno domeno. Za prikaz modela je uporabljena
neformalna oblika modela, kar ponazarja dejstvo, da model predstavlja enega od
možnih načinov realizacije ciljev vpletenih deležnikov in ga je mogoče fleksibilno
prilagajati novim spoznanjem in zahtevam poslovnega okolja.
Arhitektura želenega stanja je na prvi pogled veliko bolj kompleksna od posnetka
trenutnega stanja. Kljub vsemu večji del kompleksnosti predstavlja avtomatizacija
informacijskih tokov podpornih procesov, aktivnosti nadzora in spremljanja ravni
izvajanja storitve. Seveda arhitektura ni idealna, saj je omejena s principi, zahtevami
in omejitvami, ki smo jih predstavili v domeni motivacije PIA.
Analiza obstoječega stanja izvajanja storitve posredno nakazuje težave, ki so
povezane z nizko ravnijo avtomatizacije procesnih aktivnosti oz. izpostavlja »silosno«
strukturo gradnikov domene aplikacijskih rešitev. Tako velik del bremena poslovnih
uporabnikov predstavljajo ročne obdelave podatkov, primerjava evidenc in
komuniciranje o stanju izvajanja storitve.
S predlogom zasnove želene PIA storitve TRF smo želeli zagotoviti čim višjo stopnjo
avtomatizacije podpornih procesov, funkcionalnost gradnikov domene pa čim bolj
približati agilnemu pristopu zagotavljanja aplikacijskih storitev.
Način realizacije PIA domene aplikacijskih rešitev preko usklejenosti s poslovno
domeno zagotavlja pričakovano dodano poslovno vrednost vključenim deležnikom
(Slika 24).
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Slika 24: Prikaz modela platforme v domeni aplikacijskih rešitev
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7.3

Analiza vrzeli domene aplikacijskih rešitev

Analizo vrzeli domene aplikacijskih rešitev smo izvedli s pomočjo že omenjene funkcije
izbranega orodja. Rezultati analize vrzeli z uporabljenim tipom gradnika »aplikacijska
rešitev« v grafični obliki prikazujeta Slika 25 in Slika 26.
Najpomembnejši del načrtovanih spremembe z vidika zagotavljanja agilne podpore
izvajanja poslovnih storitev predstavljajo gradniki aplikacijske domene, katerih
funkcionalnosti je mogoče agilno prilagajati potrebam poslovanja. Tukaj izstopajo
aplikacijski gradniki »eDMS«, »ITSM Tool« in »BI-podatkovno skladišče«. Prvo orodje
zagotavlja agilno podporo vsem vrstam dokumentnih tokov, z drugim orodjem
obvladujemo konfiguracijo in obratovanje storitve TRF, orodje za poslovno poročanje
pa nam omogoča poglobljene analize in nadzor izvajanja storitve.
Iz vidika zagotavljanja želene funkcionalnosti platforme sta ključna gradnika tudi
namenska aplikacija za realizacijo avkcij TRF in zajem časovnih serij fizikalnih veličin
na strani ponudnika storitev TRF (PMU agregata), katerih izvedba se neposredno
nanaša na elemente arhitekture (načela, zahteve in omejitve) v domeni motivacije
(Slika 8).

Slika 25: Domena aplikacijskih rešitev – vidik kumulativnega prikaza analize vrzeli
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Slika 26: Domena aplikacijskih rešitev – vidik analize vrzeli, vrste gradnika, aplikacijske rešitve
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8 OPIS TEHNOLOŠKE DOMENE ARHITEKTURE PLATFORME TRF
(FAZA D)

Gradniki tehnološke domene so močno »regulirani« s politikami in standardi podjetja,
ki so podrobneje predstavljeni v domeni motivacije PIA (Slika 9). To je posledica
načrtne izgradnje robustne infrastrukture platforme, ki zagotavlja podporo celotnega
poslovnega okolja družbe.
Poglavitne funkcionalnosti tehnološke domene so: zagotavljanje povezljivosti,
neprekinjenega izvajanja, virtualizacija strežniške infrastrukture in zagotavljanje
ločenih fizičnih virov za potrebe podpore tehničnih in poslovnih sistemov podjetja.
Arhitektura tehnološke domene ter njena poravnava z domeno aplikacijskih rešitev in
rezultati analize vrzeli med obstoječim in načrtovanim stanjem sta kumulativno
prikazani na Sliki 27. Namen predstavitve omenjenih informacij na skupnem diagramu
je prikazati izrazno moč oz. moč semantike opisnega jezika Archimate.
Elementi arhitekture, ki so kotirani z rdečo obrobo, predstavljajo lastniške gradnike
tehnološke arhitekture ponudnikov storitev TRF in se povezujejo v tehnični segment
prikazane arhitekture storitve TRF.
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Slika 27: Tehnološka domena – vidik gradnikov domene, usklajenost z domeno aplikacijskih rešitev, analiza vrzeli
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9 OPIS PRILOŽNOSTI IN REŠITEV (FAZA E)
Prikazani koncept platforme TRF povzema strateške smernice izvajanja storitev ITK v
podjetju:
-

nadzor in upravljanje celotnega življenjskega cikla opreme in storitev ITK,
nadgradnja brezpapirnega poslovanja,

-

nadgradnja poslovnega poročanja in obveščanja,

-

homogenizacija ITK tehnologije,

-

nadgradnja mobilnega delovnega okolja.

Izvedene analize vrzeli

trenutnega in končnega stanja pokažejo bistvene

pomanjkljivosti in potrebe po izboljšanju podpore predvsem v domenah poslovnih
procesov (Slika 14 in Slika 15) ter aplikacijskih rešitev (Slika 25 in Slika 26).
Identificirane pomanjkljivosti v domeni aplikacijskih rešitev se nanašajo predvsem na
možnost prilagajanja obstoječih storitev na zahteve spreminjajočega se poslovnega
okolja ter na možnost hitre realizacije sprememb oz. agilnega pristopa razvoja in
podpore poslovanja. Obstoječe rešitve ne omogočajo dostopa do definicij poslovnih
pravil in drugih podatkovnih struktur, s katerimi bi lahko pravočasno zajeli spremembe
poslovnega okolja. Pri tem bodisi zasnova rešitev ne omogoča enostavnega
spreminjanja poslovnih definicij in večkratne uporabe izvedenih storitev, bodisi sistemi
niso pravilno načrtovani in imajo nefleksibilne aplikacijske vmesnike.
V domeni poslovnih procesov je zaznati tudi razhajanja med formalnim okvirom in
operativnim izvajanjem procesov. Uresničevanje načel agilnih pristopov (npr.
»posamezniki in njihova komunikacija so pomembnejši kot sam proces in orodja« [15])
je v tem primeru bistveno preseženo, kar predstavlja tveganje za poslovanje.
Načela agilnih pristopov narekujejo »potrebno« stopnjo formalizma, ki jo je za
konkretno organizacijo in njene potrebe mogoče optimizirati le na podlagi izkušenj in
kritične mase znanja v podjetju. To je pot k zrelosti poslovanja, ki je povsem drugačna
od marketinških obljub »pospeševalcev« prodaje metodologij in sistemov.
Kot večjo priložnost lahko prepoznamo možnost uvedbe sporočilnega vodila ali
ekvivalentnega storitvenega ogrodja, s katerim bi lahko realizirali decentralizirani način
obvladovanja informacijskih tokov in njihovo orkestracijo. Analiza omenjene tematike
pa je kompleksen problem in presega okvire te naloge.
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Z vidika upravljanja poslovnega okolja je pomembno usklajeno načrtovanje realizacije
prehoda iz trenutnega v končno stanje, h kateremu stremijo deležniki procesa
načrtovanja storitve PIA. Načrt prehoda ni samoumeven, saj moramo vanj zajeti
posebnosti obstoječega poslovnega okolja, razpoložljive vire, morebitne regulatorne,
časovne in druge omejitve.
Načrtovanje prehoda običajno izvajamo z uporabo t.i. delovnih paketov, ki združujejo
sosledje sorodnih aktivnosti. Izvajanje posameznih delovnih paketov je terminsko
omejeno in vsak delovni paket ima vnaprej natančno definirane cilje in želene izdelke.
Analogijo delovnih paketov zlahka preslikamo v prostor projektnih nalog, projektov in
programov projektov. Pri analizi motivacijske domene PIA smo v okviru analize načela
»Uporaba obstoječih upravljavskih modelov, praks in standardov ELES« identificirali
obstoječa ogrodja izvajanja projektnih aktivnosti (PRINCE 2, PMBoK) (Slika 9).
Slika 28 prikazuje strukturo delovnih paketov, ki zajemajo aktivnosti tranzicije iz
obstoječega v želeno stanje izvajanja storitve TRF in pripadajoče poslovne vloge, ki
so zadolžene za njihovo realizacijo.

Slika 28: Domena implementacije in načrtovanja – vidik »delovni paketi«
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Delovni paket »Izvedba informacijskih storitev za podporo koncepta TRF« predstavlja
program projektov, s katerimi želimo realizirati končno stanje.
Lahko bi rekli, da je delovni paket glede na zahteve deležnikov »bogato
dimenzioniran«, saj smo v njem predvideli izvedbo končnih izdelkov, katerih uporabna
vrednost presega okvire proučevanega končnega stanja realizacije procesa TRF (npr.
eDMS-dokumentni sistem, ITSM Tool-orodje za upravljanje IT storitev). Tako bi v
primeru omejitev (npr. razpoložljivi viri) z uporabo iterativne arhitekturne metode ADM
relativno hitro prišli do racionalnejše rešitve oz. strukture delovnega paketa.
Pomembna predpostavka arhitekturnega ogrodja TOGAF je možnost opisa arhitekture
proučevanega sistema v različnih časovnih presekih, kar praktično izvedemo z
uporabo konstrukta »arhitekturni plato«. Ta predstavlja relativno stabilne prehodne
faze PIA, ki imajo omejen čas trajanja.
Slika 29 prikazuje sosledje prehodov tranzicijskih arhitektur PIA omenjenega
delovnega paketa od trenutnega do končnega stanja.

Slika 29: Domena implementacije in načrtovanja – vidik »arhitekturni plato«

Pravilno načrtovanje tranzicijskih arhitektur omogoča kontroliran prehod iz začetnega
v končno stanje PIA in se nanaša tako na zahteve po optimizaciji aktivnosti
multiprojektnega okolja (optimalna organizacija programov projektov in projektov), kot
tudi na zahteve poslovnega okolja v smislu izkazovanja poslovne vrednosti
načrtovanih sprememb ter realizacije strategije poslovanja. Slednje je pomembno pri
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zagotavljanju podpore ključnih deležnikov in s tem omogočanju dostopa do potrebnih
virov za realizacijo končnega stanja PIA.
V poslovnem svetu je znan problem poravnave projektnega vodenja in poslovnega
okolja podjetja. Časovna dimenzija proučevanja poslovnega okolja običajno znaša
eno četrtletje, medtem ko so časovne dimenzije projektnega vodenja običajno daljše.
Tako so v praksi podjetij pogoste kolizije »menedžer–projektni vodja«, saj kratkoročni
poslovni kazalci pogosto prevladajo nad izkazano prisluženo vrednostjo izvedenih
projektnih aktivnosti.
Z uporabo iterativne arhitekturne metode ADM in standardnih gradnikov opisnega
jezika Archimate (»plato«) lahko modeliramo posamezne tranzicijske arhitekture
prehoda v končno stanje na način, da dosežemo želeno stopnjo usklajenosti med
poslovnim okoljem in izvedbenimi projekti realizacije posameznih tranzicijskih PIA.
Pozoren bralec bo opazil, da se sicer nahajamo v domeni implementacije in
načrtovanja, ko se naša pozornost ponovno obrača k izvedbi zastavljenih ciljev v
domeni motivacije, ki jih realiziramo s konkretnimi izdelki delovnih paketov.
Slika 30 prikazuje povezavo med izdelki delovnih paketov in realizacijo poslovnih ciljev
domene motivacije PIA, storitve TRF.
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Slika 30: Domena motivacije – vidik realizacije ciljev
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Slika 31 podrobneje prikazuje primer realizacije poslovnega cilja v domeni motivacije
»Zagotavljanje ravni izvajanja storitev« in »Oblikovanje konkurenčnega trga storitev
TRF«.

Slika 31: Domena motivacije – vidik realizacije ciljev »Zagotavljanje ravni izvajanja storitev«
in »Oblikovanje konkurenčnega trga storitev TRF«
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Operativna izvedba delovnih paketov oz. izvajanje konkretnih projektov in projektnih
nalog predstavlja najbolj kritično fazo arhitekturnega ogrodja TOGAF. V tej fazi
velikokrat naletimo na izvedbene težave, ki jih rešujemo z omenjenimi metodami
projektnega dela (PRINCE 2, PMBoK) in imajo manjši ali večji vpliv na poslovnoinformacijsko arhitekturo (PIA) proučevanega sistema. Na tem mestu velja ponovno
opozoriti na dilemo poravnave projektnega vodenja in poslovnega okolja podjetja, ki
smo jo opisali v prejšnjem poglavju.
Podrobno proučevanje omenjenega področje presega okvire te naloge in se deloma
nanaša na uporabo metodologij agilnih pristopov [15].
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UPRAVLJANJE ARHITEKTURNIH SPREMEMB PIA (FAZA H)

V modelu motivacije poslovno-informacijske arhitekture (PIA) smo v analizi načela
»Uporaba obstoječih upravljavskih modelov, praks in standardov ELES« (Slika 9)
navedli nekaj pomembnih standardov in praks s področja splošnega upravljanja
področja informatike in povezanih tehnologij (EFQM, ISO 9001, ITIL). Kontekst
uporabe je podrobneje opisan v poglavju »4.1 Uporabljene metode in ogrodja«.
Praktično obvladovanje sprememb PIA, storitve TRF, je bilo pri pripravi modela
omejeno na funkcionalnost uporabljenega orodja [16], na komunikacijo z deležniki
procesa (modeliranje namenskih predstavitev izbranih vidikov PIA) ter na izkušnje
izvajanja standardov in dobrih praks upravljanja storitev ITK. Poslovno-informacijsko
arhitekturo lahko pojmujemo kot pomemben vir informacij in kot taka predstavlja
pomemben element konfiguracije obstoječega okolja ITK.
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V magistrski nalogi smo podali predlog zasnove poslovno-informacijske platforme za
obvladovanje

in

spremljanje

primarne

regulacije

frekvence

v

slovenskem

elektroenergetskem sistemu (EES).
Platformo smo zasnovali s pomočjo ogrodja TOGAF, na osnovi politik in procesnih
modelov podjetja ELES, metodologije ITIL in na osnovi principa storitveno usmerjene
arhitekture (SOA).
Za opis arhitekture poslovno-informacijske platforme smo uporabili opisni jezik
Archimate, za primer konstrukcije podpornega procesa pa notacijo BPMN. Archimate
omogoča »togo os« prenosa informacij med domenami PIA in holističen pristop pri
opisu in razvoju PIA. Model platforme smo torej predstavili po domenah oz. fazah:
-

FAZA A: opis širšega poslovnega modela, zahtev in vizije platforme,

-

FAZA B: opis nivoja poslovnih procesov,

-

FAZA C: opis nivoja aplikativnih rešitev,

-

FAZA D: opis nivoja tehnologije,

-

FAZA E: opis priložnosti in rešitev,

-

FAZA F: načrtovanje prehoda,

-

FAZA H: upravljanje arhitekturnih sprememb.

Zasnova poslovno-informacijske platforme je tako predstavljena z opisom širšega
poslovnega modela, zahtev in vizije PIA ter storitve TRF.
Praktično obvladovanje sprememb PIA, storitve TRF, je bilo za namen naloge
osredotočeno na funkcionalnost uporabljenega orodja [16], na komunikacijo z deležniki
procesa (modeliranje namenskih predstavitev izbranih vidikov PIA) ter na izkušnje
izvajanja standardov in dobrih praks pri upravljanju storitev ITK.
Namen zasnove želene PIA storitve TRF je bil zagotoviti čim višjo stopnjo
avtomatizacije podpornih procesov, funkcionalnost gradnikov domene pa čim bolj
približati agilnemu pristopu zagotavljanja aplikacijskih storitev. Način realizacije PIA
domene aplikacijskih rešitev preko uskladitve s poslovno domeno zagotavlja
pričakovano dodano poslovno vrednost vključenim deležnikom.
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13.1 Izkušnje pri uporabi ogrodij, metodologij in dobrih praks
Če nekje piše, da je nek skupek priporočil dobra praksa, še ne pomeni, da je
neposredno prenosljiv v konkretno poslovno okolje, v katerem iščemo rešitve in je
njihova uporabnost v največji meri odvisna od znanja in zrelosti poslovnega okolja.
Raziskave na eni strani kažejo velik porast uporabe agilnih pristopov (>70%) [21],
vendar hkrati izpostavljajo tudi problematiko, da podjetja kot uporabniki storitev
pogosto ne sledijo izvornim priporočilom in lastne prakse pogosto oblikujejo celo v
nasprotju z načeli agilnih pristopov [22]. Težava je, ker se pomanjkljivosti omenjenih
pristopov kažejo na dolgi rok in jih podjetja zaznajo bodisi pozno ali pa jih ne zaznajo
v pravem kontekstu.
V pripravi magistrske naloge se je velikokrat pojavila dilema, kako pravilno uporabiti
omenjene metodologije in priporočila. Pot, ki je predstavljena v nalogi, smo ubrali na
podlagi pridobljenih izkušenj v več iteracijah izgradnje predloga arhitekture platforme
storitve TRF (trenutno se je ustavila pri iteraciji modela št. 25). Pri zasnovi modela so
se bili najbolj uporabni: prakse s področja upravljanja IT storitev, nabor priporočil in
dobrih praks ITIL, uporaba storitvenega pristopa, opisni jezik Archimate in BPMN.
Glede uporabljenih orodij je potrebno posebej izpostaviti Enterprise ArchitectTM [16] in
EasyVistaTM [17], saj se obe orodji odlikujeta z ugodno krivuljo učenja, izvrstnim
uporabniškim vmesnikom in obe delujeta brezhibno. Enterprise Architect TM podpira
celoten nabor orodij, metodologij in standardov, ki so potrebni za dokumentiranje
kompleksne arhitekture sodobnih poslovnih okolij. EasyVista TM pa omogoča agilen
pristop podpore informacijskih storitev v najširšem pomenu besede, ima grafični
vmesnik za oblikovanje delovnih tokov, prilagodljiv uporabniški vmesnik, možnost
definiranja poslovnih pravil in podpore konfiguracije storitev ter številne druge funkcije.
Gotovo ima tudi svoje omejitve, glede na naše izkušnje pa sodi med boljša orodja na
področju obvladovanja IT storitev.
Pri načrtovanju modela so se velikokrat pojavile težave, ker modeliranje ni bilo
zastavljeno na pravi način. V procesu modeliranja posamezne težave niso bile očitne,
ampak so se pojavile s prvimi poizkusi uporabe vgrajenih metod analize modela (npr.
matrika odvisnosti, funkcija sledenja). Te izkušnje podajamo v strnjeni obliki oz. v nekaj
splošnih priporočilih za učinkovito načrtovanje modela:
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 Smer relacij med elementi (vir-ponor, ponor-vir) mora biti konsistentna skozi
celoten model.
 Neuporabljene elemente in relacije je priporočljivo sproti brisati.
 Pri konstrukciji diagramov se moramo zavedati, da posamezen element
nastopa primarno v osnovnem diagramu, kjer je bil kreiran, v vseh ostalih
diagramih pa nastopa njegova povezava oz. sklic na element. To pomeni, da
se izvedena sprememba na konkretnem elementu in njegovih relacijah odraža
na vseh diagramih, v katerih je element ali njegov sklic uporabljen.
 V diagramih je potrebno paziti na število uporabljenih elementov, njihovo
razporeditev, velikost, barvo, uporabljene simbole, pomen tekstovnih zapisov in
nivo abstrakcije (npr. združevanje elementov istega tipa).
 Smer modeliranja naj nakazuje sosledje procesnih korakov (npr. od leve proti
desni, od zgoraj navzdol).
 Primarne izvedbene poti procesnih korakov označimo s poudarjenimi oblikami
izbranih tipov relacij (prikaz odebeljenih simbolov relacij, uporaba barv).
 Model PIA razdelimo na posamezne dele (delovne pakete), ki jih nato ob vsaki
spremembi verzioniramo.
Vsako od omenjenih težav smo reševali z novo iteracijo modela arhitekture oz. novo
verzijo »paketa« modela, ki je temeljila na izpopolnjenem konceptu in metodah
modeliranja.
Velik problem pri načrtovanju platforme predstavlja tudi prenos informacij do
deležnikov procesa, ki področje ITK največkrat dojemajo kot oglasna sporočila
proizvajalcev ITK opreme in storitev. Pravilna uporaba pristopov pri modeliranju, izbira
pogledov in vizualizacije arhitekture je še toliko bolj pomembna. Raziskava tega
področja je v nalogi pripeljala le do določenih globin, tako da ostaja priložnost za eno
od naslednjih iteracij arhitekture platforme.
Na koncu, a ne nazadnje dovršenost vseh orodij, ogrodij, arhitekturne metode in
priporočil skupaj ne odtehtajo tistih bistvenih elementov uspešnega načrtovanja, ki jih
predstavljajo človekove izkušnje, znanje in uspešna komunikacija z deležniki. Tako kot
– v sicer v čisto drugi »poslovni domeni« – ugotavljata tudi glasbenika P. Simon in A.
Garnfunkel o pomenu (ne)zmožnosti komunikacije v »Sounds of Silence« [23].
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13.2 Analiza modela poslovno-informacijske arhitekture stritve TRF
Saprx System Enterprise ArchitectTM 11 [16] ponuja pester nabor orodij, metodologij in
standardov, ki so potrebni za modeliranje sodobnih poslovnih okolij.
Opisani pristopi analize poslovno-informacijske arhitekture (PIA) so podrobneje
predstavljeni v poglavju »4.5 Analiza modela poslovno-informacijske arhitekture«. Prvi
del analize se v večji meri nanaša na veščine uporabe izbranega orodja pri
zagotavljanju konsistence modela in njegove sintaksa v posameznih domenah
arhitekture PIA.
Drugi, pomembnejši del analize, predstavlja analiza vrzeli med trenutnim in
načrtovanim stanjem v domeni poslovanja, domeni aplikacijskih rešitev in tehnološki
domeni. Rezultati analiz so prikazani v relevantnih poglavjih naloge, ki so organizirana
skladno s fazami arhitekturne metode ADM.
Omenjene analize nam dajo pregled nad obsegom in vsebino potrebnih sprememb
obstoječega okolja. Izkušnje so nam pokazale, da pomemben del analize predstavlja
komunikacija vrzeli z deležniki procesa. Ni ravno nenavadno, da posamezni deležniki
po predstavitvi rezultatov analize vrzeli uberejo drugačno pot, kar sproži nov cikel
izvajanja arhitekturne metode.
Ožje poslovno okolje, v katerem je potekala implementacija modela, se izziva
arhitekture poslovnega sistema loteva posredno, preko uvajanja priporočil ogrodja ITIL
in standardizacije osnovnih gradnikov informacijskega sistema. Vse aktivnosti so
osredotočene na obvladovanje obstoječe konfiguracije ITK okolja in njegovih
sprememb. Omenjeni napori se posredno nanašajo na posamezne dele tehnološke
domene in domene aplikacijskih storitev, medtem ko je celostno obvladovanje
sprememb PIA še vedno odvisno od preteklih izkušenj.
Izkušnje v praksi so nam pokazale, da preseženo uresničevanje načel agilnih pristopov
(npr. »posamezniki in njihova komunikacija so pomembnejši kot sam proces in orodja«
[15]) predstavlja tveganje za poslovanje. Zato načela agilnih pristopov narekujejo
»potrebno« stopnjo formalizma, ki jo je, za konkretno organizacijo in njene potrebe,
mogoče optimizirati le na podlagi izkušenj in kritične mase znanja v podjetju. To je pot
k zrelosti poslovanja, ki je povsem drugačna od marketinških obljub »pospeševalcev«
prodaje razširjenih metodologij in sistemov.
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V zvezi z izvajanjem podpornih procesov bi bila večja priložnost, če bi uvedli sporočilno
vodilo oz. ekvivalentno storitveno ogrodje, s katerim bi lahko realizirali decentralizirani
način obvladovanja informacijskih tokov in njihovo orkestracijo med komponentami
PIA.

13.3 Koncept procesa TRF
Koncept točne regulacije frekvence (TRF) je temeljito in dobro zamišljen kot enovit del
sistemskih storitev, ki zagotavljajo zanesljivo delovanje EES. Njegove ključne
karakteristike so:
-

premik koncepta izvajanja storitve od modela kolektivno neplačljive storitve v
model individualno plačljive storitve,

-

dobro zamišljena poslovna pravila izvajanja storitve oz. prehodi med
posameznimi obratovalnimi stanji EES,

-

predhodna kvalifikacija agregatov in

-

uporaba statike, ki je obvezna za vse agregate v sistemu.

V poglavju »4.1 Uporabljene metode in ogrodja« smo pri navajanju uporabljenih
upravljavskih modelov in praks podjetja ELES, d.o.o., navedli tudi uporabo pristopa
SOA. Ena od karakterističnih lastnosti omenjenega pristopa je tudi sporočilno vodilo.
V arhitekturi platforme storitve TRF bi omenjeno komponento zaman iskali.
Kako je torej podprt osnovni informacijski tok, ki uravnava delovanje storitve TRF,
katere izvajanje poteka avtomatično, v časovnem prostoru milisekund?
Odgovor na zastavljeno vprašanje podaja inženirska stroka, natančneje pripravljavci
koncepta storitve TRF [2]. Skupni imenovalec koncepta storitve TRF je uporaba statike
v vseh obratovalnih stanjih agregatov (izjema je zagon agregata iz teme), kar omogoča
enakomerno porazdelitev regulacijskega obsega moči med posameznimi agregati.
Koncept tako določa, da vlogo nosilca informacij za porazdelitev obsega moči med
agregati prevzame kar omrežna frekvenca EES. Opisani fizikalni princip prenosa
informacij med posamezni ponudniki storitve TRF deluje, čim je prisotna napetost v
sistemu in je popolnoma neodvisen od ITK storitev, kar zagotavlja še toliko večjo
robustnost koncepta.
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13.4 Motivacija za nadaljnje proučevanje arhitekture poslovnega
sistema podjetja
Namen pričujoče naloge je bil z zasnovo in implementacijo modela storitve TRF v
praksi prispevati k optimizaciji poslovnega okolja in vzbuditi zanimanje kjučnih
deležnikov za uporabo PIA kot »menedžerskega inštrumenta« pri upravljanju podjetja.
Glavni izzivi, ki jih vidimo pri snovanju poslovno-informacijske arhitekture v prihodnosti,
so predvsem:
-

izbira ustreznih vidikov za komunikacijo poslovno-informacijske arhitekture,

-

oblikovanje enotne signature modela arhitekture poslovnega sistema,

-

širša uporaba metod analize modela in

-

obvladovanje sprememb poslovno-informacijske arhitekture.

Prikazani načini modeliranja in izvedba PIA storitve TRF gotovo niso popolni, vendar
v odnosu do obstoječih metodologij nakazujejo jasno pot in dobrobiti, ki jih prinaša
dobro začrtana poslovno-informacijska arhitektura sistema podjetja.
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