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ТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ	

Проблем који се техничким решењем решава: 

У оквиру SOFIA платформе развијени су напредни енергетски сервиси на бази 
оптимизације управљања потрошњом електричне енергије крајњих потрошача на нивоу 
дистрибутивне мреже. Како би се ефикасно пратило стање дистрибутивне мреже, појавила 
се потреба за алатом који би на ефикасан начин приказао саму топологију мреже али и 
стања појединих делова мреже у реалном времену, као и произвољне додатне, сервисне,  
информације. Такође, потребно је омогућити и алармирање у реалном времену у случају 
прекорачења задатог критеријума, односно групе критеријума који се симултано 
евалуирају. 

Као резултат ових захтева, развијен је модул на бази географског информационог система 
који пружа могућност увида у стање појединачних потрошача али и читавих регија и 
њихове повезаности са остатком мреже. Развијени GIS модул поседује могућност приказа 
неограниченог броја слојева, који поред географских могу садржати и топологију 
дистрибутивне мреже, расположивост ресурса обновљивих извора енергије итд.  

Стање решености тог проблема у свету: 

Географски информациони систем – ГИС (енг. Geographical Information System - GIS) 
представља информациони систем за прикупљање, чување, обраду и приказ података који 
су повезани са географском локацијом. Постоји велики број решења када је у питању 
имплементација самог ГИС сервера, а неке од најзаступљенијих Open Source алтернатива 
су: 

 QGI (Free and Open Source Software (FOSS) professional GIS application) [1], 

 gvSIG (Technologies and open source software for working with geographic data) [2], 

 GRASS GIS (Geographic Resources Analysis Support System)[3], 

 ILWIS (Integrated Land and Water Information Management) [4], 

 SAGA GIS (System for Automated Geoscientific Analyses) [5], 

 GeoDa (Software of the Center for Spatial Data Science) [6]. 

Коначно, за потребе развоја ГИС модула одабран је Open Source сервер за географске и 
просторне податке - GeoServer. Један од основних критеријума је био да се обезбеди 
подршка за рад у рестриктивном окружењу, са Offline мапама, које ће периодично морати 
да се освеже са Интернета (али са неке од радних станица, уз пренос на сервер преко USB, 
DVD и слично). Могуће је да се користе Google, Bing, OpenStreet или неке друге, уз 
напомену да су оне мапе које су бесплатне и доступне на интернету за преузимање обично 
имају неке недостатке, мора да им се додатно допише CSS, како би се путеви првог реда 
разликовали од мањих путева и сл. 
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Опис техничког решења са карактеристикама, укључујући пратеће 
илустрације и техничке цртеже: 

Развој ГИС модула се базира на централизованом решењу за визуелизацију података на 
мапи, које ће бити реализовано као независна компонента у оквиру информационог 
система корисника. Овакав централизован подсистем, реализован као web платформа, 
омогућиће удаљеним корисницима система да уносе податке за визуелизацију, да имају 
преглед раније унетих података и врше приказ географске локације на мапи. Прикупљање 
података и архивирање обављати на једном, централном  месту. Овакав приступ има бројне 
предности попут централизоване администрације захтева и евидентирања приступа 
сервисима за прикупљање података, јединственог корисничког интерфејса, 
поједностављеног одржавања, унапређења система и слично. 

Развијено решење пружа могућност потпуно аутономног рада, у изолованом окружењу, те 
не зависи од third-party сервиса доступних на интернету. Сам модул је оспособљен за рад у 
intranet мрежи корисника, а процес визуелизације података на мапи се ослања на offline 
Open Street мапе. 

У наставку је дат преглед продукционог окружења са скупом потребних сервера, односно 
виртуелних машина и софтверских компоненти подсистема за визуелизацију података на 
мапи и алармирање. 

Aplikativni web server (VM)

IIS web server,

Windows OS

GIS server (VM)

Apache 
web server

Linux

Background process server (VM)

Windows OS

Server baze podataka (VM)

SQL Server 2016  
Windows OS

Baza podataka
za prikaz

Mail slanje

Hostovane Mape Srbije

Web app
Modul za lociranje

 i vizuelizacije

Windows 
Service za 
prikupljanje 
podataka

Windows 
Service za 
alarmiranje

WEB api SMS Gateway

OS:Windows 
16GB RAM
4 core CPU
100 GB HD

OS:Linux 
4GB RAM

4 core CPU
200 GB HD

OS:Windows 
12GB RAM
4 core CPU
100 GB HD

OS:Windows 
8GB RAM
4 core CPU
100 GB HD

 

Слика 1 Продукционо окружење ГИС модула 
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Унос података за визуелизацију 

Корисник подсистема за визуелизацију података на мапи превасходно креира захтев за 
приказом одређеног скупа података. Евидентирани захтев се валидира у остатку система 
како би се утврдило да ли су доступни захтевни подаци али и да би се утврдило да ли 
корисник има права приступа одређеним подацима. Ова функционалност је развијена како 
би се омогућио симултани рад већег броја корисника из различитих организационих 
јединица које не морају нужно делити своје податке, односно како би се обезбедило 
раздвајање њихових података и права приступа. 

Подаци који се могу приказивати могу бити статички, у виду произвољног броја 
независних ГИС слојева које корисник може аутоматски одабрати из постојећег скупа 
слојева (нпр. гео информације, путеви, места од интереса (POIs) итд.), али и екстерног ГИС 
слоја који је у KML форамту. KML (Keyhole Markup Language) представља XML шему за 
представљање гео-података у најзаступљенијим алатима као што су Google Earth или 
Google Maps. KML користи структуру на бази tag-ова са хијерархијом угњеждених 
елемената и њихових атрибута. За потребе имплементираног GeoServer-а, KML фајлови се 
уносе као KMZ фајлови, који су заправо zipp- оване верзије KML фајлова. 

Алармирање 

При уносу података за визуелизацију, корисник има могућност да обележи области од 
интереса и дефинише услове алармирања (мета уђе или изађе из области). Могуће је да 
корисник обележи до три области од интереса и да изабере тип алармирања: sms, позив,  
beep рачунара. Процес алармирања је позадински процес који проверава да ли локација од 
интереса испуњава дефинисане услове алармирања, па уколико испуњава упућује sms, 
позив или beep рачунара. Упућивање позива и sms-a се врши преко sms Gateway-a 
обраћајући се његовом web API-у. 

Визуелизација података на мапи 

Процес визуелизације података на мапи се ослања на offline Open Street мапе [7]. Мапе се 
host-ују на Apache web серверу, а администратор будућег система ће мапе периодично моћи 
да освежи са интернета (али са неке од радних станица, уз пренос на сервер преко USB, 
DVD и слично). 

За потребе преузимања offline мапа са интернета ће се користити алат Maperitive [8], који 
представља отворену десктоп апликацију за исцртавање мапа на основу OpenStreetМар и 
GPS података. Алат пружа могућност одабира шта ће се наћи на мапи као и одговарајућег 
форматирања.  

Корисник ће имати могућност да на мапи погледа последњих n локацијa посматране 
променљиве. Последња локација променљиве ће бити наглашена у односу на претходне. 
Биће могуће приказати и пресеке позиција, уколико постоји промена у локацији. Корисник 
ће имати могућност да прикаже и више променљивих истовремено које ће се разликовати 
по бојама, такође имаће доступан панел са општим алаткицама мапе (увећај, умањи, 
мерење растојања, претрага и приказ POIs на мапи). 
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Локације тражених података на мапи ће бити исцртане у неком од следећих облика:  круг, 
елипса, кружни исечак, квадрат и правоугаоник, а зависиће од скупа података које 
подсистем за прикупљање података пружа. Свака исцртана локација променљиве на мапи 
ће имати  pop-up увид у детаље (нпр. различите атрибуте, име, вредност, мерна величина 
сл.). На наредној слици је дат приказ примера мапе у ГИС модулу. 

 

 

Слика 3. Пример изгледа дела мапе у ГИС модулу 
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Review of the technical solution 
 

Geographical Information System for 
multi-criteria tracking and management 

of end consumers 
 
 
The Pupin institute has developed a software component for tracking and 
management of end-consumers by providing geo located information within 
information system of grid operators. 
 
The developed solution is, however, rather generic and can be successfully 
deployed in different environments, requiring visual representation of geo-
tagged information. The solution can be integrated though its web interface 
or directly via GIS server. It supports advanced filtering functionalities as 
well as effective alarm system leveraging SMS gateway. 
 
Owing to its capability to support operation in an offline mode, without 
access to most popular map services (e.g. Google or MS Bing), the 
developed module can be used in various, security sensitive, applications. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Skopje, 06.02.2020  Prof. Dimitar Trajanov, PhD 
Faculty of Computer Science and Engineering 

ss. Cyril and Methodius University –Skopje 
Republic of Macedonia 
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Review of the technical solution 
 

Geographical Information System for 
multi-criteria tracking and management 

of end consumers 
 

 
 
 

Within this SOFIA technical solution, the Institute “Mihajlo Pupin” has 
proposed a software module for geo-tracking of assets based on the open 
source Geographical Information System (GIS). 
 
Although primarily foreseen for the application within information system of 
Distribution System Operators (DSOs), by complementing existing SOFIA 
energy management tools, the developed module can be easily deployed in 
other domains where tracking of assets and visualisation of data in 
geographical maps is needed. 
 
Apart from the advances related to multi-criteria alarm system and support 
for simultaneous use of multiple business units, the major advantage of the 
module lies in its capability to run in a restricted environment without access 
to the internet. 
 
 
 
 
 

 

Skopje, 06.02.2020  
Ass. Prof. Miloš Jovanovik, PhD 

Faculty of Computer Science and Engineering 
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, 

N. Macedonia 
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