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Otwarta platforma akwizycji danych

HES – New Generation



Krótki film o naszym systemie
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MongoDB, Docker / Kubernetes, procesy CI/CD
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Odpowiedź na wyzwania stojące przed OSD

• Plany na przyszłość

Uniwersalna platforma akwizycji danych



Tło historyczne



Model licencjonowania
Model licencjonowania systemów pomiarowych zakłada istotny 
udział kosztów licencji w całości kosztów rozwiązania. 

„Dług technologiczny”
Aktualnie eksploatowane systemy posiadają ograniczenia technologiczne 
i wydajnościowe, których wyeliminowanie wiąże się z dużymi kosztami, 
a niejednokrotnie wymusza zmianę architektury rozwiązania

Uzależnianie od dostawcy oprogramowania (Vendor lock-in)

Uzależnienie od dostawcy rozwiązań IT, technologii niesie ze sobą 
ryzyko wysokich kosztów utrzymania i rozwoju rozwiązań IT

Niewystarczające pokrycie potrzeb Biznesowych 
Rozwiązani z pudełka (ang. COTS) nie zapewniają specyficznych, 
dedykowanych dla nas funkcjonalności lub dostarczają nadmiarowe

Główne wyzwania w obszarze akwizycji danych



2019 2020 2021 2022 2023 2024 … 2028 2029

Perspektywa biznesowa wdrożenia HES-NG

Rynek Mocy
Konieczność 

wywiązania się z 
regulacji

02.2019
Podjęcie 
decyzji 
Biznesowej
(PoC, 
wdrożenie)

Nowelizacja 
PE

80% AMI

Nowelizacja 
PE

15% AMI

Implementacja otwartej 
technologicznie, 
skalowalnej platformy do 
komunikacji z urządzeniami 
wpisującej się w 
architekturę systemów iSO

19 miesięcy



Proof-of-Concept

• Koniec kwietnia 2019: udało się

odczytać profil energii czynnej P+ z

licznika (rejestr profilowy 99.1.0)

• Zapisujemy dane profilu do bazy

• Uzyskaliśmy pewność, że będziemy w

stanie przeprowadzić z wybranym

dostawcą ten projekt

• W międzyczasie, na bazie zebranych

doświadczeń, przygotowaliśmy RFP z

opisem systemu, jaki chcielibyśmy

finalnie otrzymać do eksploatacji



Architektura rozwiązania



Możliwość skalowania pionowego – jesteśmy w stanie dowolnie uzupełniać
zasoby sprzętowe: pamięć i CPU poprzez dodawanie węzłów wykonawczych,
rozszerzając sumaryczną ilość zasobów w ramach klastra aplikacyjnego
Możliwość skalowania poziomego – jesteśmy w stanie dowolnie sterować
ilością pracujących równolegle modułów komunikacji z licznikami, jak
również samą ilością wątków pojedynczego modułu

System jest dowolnie skalowalny (poziomo i
pionowo) tak, aby zapewnić zakładaną
wydajność realizacji głównych procesów

System dedykowany do realizacji konkretnych zadań:

a) akwizycja danych  z liczników (m.in. profile 
energii/mocy)

b) zdalne sterowanie licznikami

c) przekazywania danych do systemu klasy MDMS -> CBO

Moduły systemu są logicznie 
oddzielone od siebie: każdy z 
modułów pracuje niezależnie 
od innych

System pracujący w oparciu o zdarzenia:
zapewniona asynchroniczna komunikacja
pomiędzy modułami z wykorzystaniem
kolejek komunikatów JMS, co zapewnia
możliwość skalowania ilości wątków
realizujących atomowe operacje w
systemie

Awaria jednego komponentu nie 

musi wpływać na pracę innych 

Główne założenia dla systemu



Środowisko pracy 
systemu



• Baza danych odczytowych: MongoDB – baza typu NoSQL, przechowująca dane w postaci

kolekcji dokumentów JSON

• Szereg „tradycyjnych” komponentów: m.in. Oracle RDBMS, Java JDK, JMS

• Docker Engine: system konteneryzacji aplikacji w formie lekkiej wirtualizacji na poziomie

systemu operacyjnego, służący do wdrażania i uruchamiania aplikacji rozproszonych

• Klaster Kubernetes: system automatyzacji procesów uruchamiania, skalowania i zarządzania

aplikacjami w kontenerach

• 6 serwerów Linux, stanowiących bazę do zbudowania klastra Kubernetes: 3 węzły do zarządzania

klastrem (Master-Node), 3 węzły wykonawcze (Worker-Node)

• Dodatkowo: system zarządzania kodem systemu, procesem rozwoju i wdrażania aplikacji

wraz z mechanizmami CI/CD

• Własne repozytorium obrazów Docker Registry

Stos technologiczny



• Dane profilowe w licznikach rejestrowane mogą

być w różny sposób

• Nie ma jednej definicji profilu

• Pojedyncze urządzenia tego samego typu

również mogą różnić się definicjami profili

danych

• W konsekwencji, przy braku jednolitej

reprezentacji modelu danych, zasadne jest

wykorzystanie technologii, która będzie mogła

w sposób elastyczny przechowywać różnorodne

dane, i w różnorodnej rozdzielczości czasowej

MongoDB.

Dlaczego właśnie ta baza do danych pomiarowych?



Kluczowe przewagi



Model licencjonowania
Model licencjonowania systemów pomiarowych zakłada istotny 
udział kosztów licencji w całości kosztów rozwiązania. 

„Dług technologiczny”
Aktualnie eksploatowane systemy posiadają ograniczenia technologiczne 
i wydajnościowe, których wyeliminowanie wiąże się z dużymi kosztami, 
a niejednokrotnie wymusza zmianę architektury rozwiązania

Uzależnianie od dostawcy oprogramowania (Vendor lock-in)

Uzależnienie od dostawcy rozwiązań IT, technologii niesie ze sobą 
ryzyko wysokich kosztów utrzymania i rozwoju rozwiązań IT

Niewystarczające pokrycie potrzeb Biznesowych 
Rozwiązani z pudełka (ang. COTS) nie zapewniają specyficznych, 
dedykowanych dla nas funkcjonalności lub dostarczają nadmiarowe

HES-NG jako odpowiedź na wyzwania



Obszar Parametr Konkurencyjne rozwiązanie

Akwizycja 
danych

ilość aktywnych liczników ok. 15000 ok. 17000

ilość profili danych 3
6 + dane chwilowe

czas realizacji zadań 
harmonogramowych

• 90-150 minut
• dane przekazywane paczkami, kilka razy na dobę

• ok. 15 minut
• dane przekazywane do MDM bezpośrednio po akwizycji

Architektura

architektura
przestarzała architektura: zestaw ok. 150 programów 
powielających logikę swojej pracy

nowoczesna architektura współpracujących ze sobą 8 
mikroserwisów

GUI gruby klient cienki klient oparty o React.js

Ilość danych
ok. 800GB surowych danych, powielone do rozmiaru 2 
TB, dodatkowe indeksy i dane stanowią o rozmiarze bazy 
ponad 7 TB

• dane konfiguracyjne i instancji zadań 
harmonogramowych w bazie danych Oracle (ok. 2GB)

• dane pomiarowe w kolekcji MongoDB: 350 milionów 
dokumentów z danymi za ostatnie 90 dni

• mechanizm house-keeper, usuwający przetworzone 
dane

Proces 
konfiguracji 
liczników w 
systemie

ręczny: automatyczny:

• eksport danych konfiguracyjnych w ustalonym 
formacie z systemu – mastera danych

• dane dot. PPE i liczników dostarczane on-line z systemu –
mastera danych

• poprawki w Excel i import szablonu do systemu
• zaimplementowany jednolity z innymi systemami 

webserwis przekazywania danych konfiguracyjnych

Benchmark: porównanie z innym rozwiązaniem



Największe wartości…

Szybkość działania Otwartość na różne 
typy i źródła danych

Automatyzacja 
procesów

Obniżona do niezbędnego 
minimum konieczność 
ingerencji operatora 
systemu w jego bieżącą 
pracę i konfigurację

Kilkanaście razy większa szybkość 
akwizycji danych, brak 
ograniczeń w zakresie dalszego 
zwiększania wydajności i 
pojemności systemu

Możliwość obsługi wielu typów 
urządzeń różnych producentów, 
komunikujących się z 
wykorzystaniem zróżnicowanych 
protokołów transmisji danych



Główne korzyści 

Możliwość integracji nowych 
typów urządzeń i mediów

Oszczędności
Obniżenie OPEX na 

umowach SLA z 
Dostawcami

Pełna automatyzacja procesów 
konfiguracji liczników, akwizycji 
danych, realizowanych zleceń

Brak ograniczeń technicznych
Gdy konieczna będzie rozbudowa 
systemu lub zwiększenie jego 
wydajności

Możliwość szybkiej reakcji 
na zmiany prawa, 

wewnętrznych procedur itp.

Satysfakcja użytkowników 
Poprzez wyeliminowanie 

nużącej i powtarzalnej pracy



Stan dzisiejszy i plany 
na przyszłość



Odczyt wszystkich 
typów liczników 

aktualnie 
użytkowanych przez 

iSO
Unifikacja 

mechanizmów 
konfiguracji procesu 

akwizycji

Rozbudowa 
architektury wew. 

systemu, nowe 
integracje

Komunikacja PUSH

Rozbudowa 
infrastruktury pod 
80% liczników AMI

Nowe media

1

2 3

6

4 5

Aktualnie w HES-NG 
odczytujemy 5 
typów liczników 
(Liczniki do Rynku 
Mocy + liczniki 
bilansujące)
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