
 

 

 

EESTI MAAÜLIKOOL 
Tehnikainstituut 

 

 

 

 

Oliver Hellaste 

 

VABA TARKVARALISTE SCADA-PROGRAMMIDE 

VÕRDLUS 

COMPARISON OF FREE SOFTWARE SCADA PROGRAMS 

 

Bakalaureusetöö 

Tehnika ja tehnoloogia õppekava 

 

 

Juhendaja: lektor Erkki Jõgi, MSc 
 

 

Tartu 2016 



2 

 

 

 
Eesti Maaülikool 
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Bakalaureusetöö lühikokkuvõte 

Autor:  Oliver Hellaste Õppekava:  Tehnika ja tehnoloogia 

Pealkiri: Vaba tarkvaraliste SCADA-programmide võrdlus 

Lehekülgi:     48 Jooniseid:    11  Tabeleid:  1 Lisasid:   0 

Osakond: Energeetika osakond     

Uurimisvaldkond: 4. Loodusteadused ja tehnika  4.17 Energeetikaalased uuringud 

Juhendaja(d): Erkki Jõgi 

Kaitsmiskoht ja aasta: Tartu 2016 

SCADA-programme kasutatakse tööstuses, automaatikas, elektrisüsteemides ja paljudes 

teistes kohtades erinevate protsesside jälgimiseks, juhtimiseks ja andmehõiveks. Kuna 

väljatöötatud SCADA-programme on rohkelt, võib osutuda nende seast valiku tegemine 

keerukaks.  

Käesoleva bakalaureusetöö peamiseks eesmärgiks on selgitada nelja erineva vaba 

tarkvaralise SCADA-programmi hulgast universaalseim tavakasutajatele ning Eesti 

Maaülikooli üliõpilastele protsesside visualiseerimise ja andmehõive õpetamiseks 

sobivaim. 

Töös seatakse programmide võrdlemiseks neli kriteeriumit: õppimiskõver ning seda 

hõlbustavate materjalide olemasolu, kasutajatugi, toetatavad operatsioonisüsteemid ning 

andmeside ja ühendusviiside meetodid ja hulk. Nende põhjal reastatakse uuritavad 

programmid pingeritta. 

Analüüsi tulemusena osutus universaalseimaks SCADA-programmiks pvbrowser, mis 

vastas suuremas osas kõikidele töös seatud kriteeriumitele. Selle peamiseks takistuseks 

kasutamisel osutus vajadus programmeerimise oskuse järele. Sobivaimaks programmiks 

protsesside visualiseerimise ja andmehõive õpetamiseks Eesti Maaülikooli üliõpilastele 

osutus AdvancedHMI, mida võib välja tuua kerge kasutatavuse ja õpitavuse poolest. 

Põhilise puudusena tuleb märkida, et AdvancedHMI on vaid Windowsi põhine. 

Antud töö maht võimaldas võrrelda vaid nelja SCADA-programmi, kuid edasisteks 

uuringuteks võib valimit laiendada. Veel täpsemateks uuringuteks võib SCADA-

programme testida ka reaalsete süsteemide peal. Töö autori hinnangul sobiks Eesti 

Maaülikooli energeetika osakonna laborites kasutada programmi AdvancedHMI. 

Märksõnad: SCADA, vaba tarkvara, Rapid SCADA, pvbrowser, ScadaBR, AdvancedHMI 
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SCADA programs are used in industry, automation, electrical systems and many other 

places for monitoring, controlling and data acquisition. Since there are many different 

SCADA programs, choosing one can cause difficulties. 

The main objective of this thesis is to identify from four different free software SCADA 

programs the most universal for user and suitable for teaching process visualization and 

data acquisition to students of Estonian University of Life Sciences.  

The programs in the thesis are compared by four criteria: learning curve and materials 

helping to improve it, user support, support of different operating systems and means of 

communication and connectivity methods. Based on these criterias is set the ranking of 

programs. 

As a result of the analysis, the most universal SCADA program was pvbrowser that met 

most of the set criteria. The main obstacle of using pvbrowser is the need for programming 

skills. The most suitable program for teaching process visualization and data acquisition to 

students of Estonian University of Life Science is AdvancedHMI due to its ease of use and 

learning. The main drawback is that AdvancedHMI is only Windows-based software. 

In this work only four different SCADA-programs were compared, but for further 

researches, the amount of programs can be increased. For even specific research, the 

SCADA programs can be tested on real systems. The author of the thesis estimates that 

AdvancedHMI can be used in Estonian University of Life Sciences departments of Energy 

Engineering.   

Keywords: SCADA, free software, Rapid SCADA, pvbrowser, ScadaBR, AdvancedHMI 

 
  



4 

 

 

 

SISUKORD 

 

SISUKORD ........................................................................................................................... 4 

SISSEJUHATUS ................................................................................................................... 6 

1. SCADA-PROGRAMMIDE ÜLEVAADE .................................................................... 7 

1.1. SCADA põhimõiste ................................................................................................ 7 

1.2. SCADA kasutusalad ............................................................................................... 7 

1.3. SCADA süsteemide ajalugu ................................................................................... 8 

1.4. SCADA komponendid ............................................................................................ 9 

1.5. Andmeside protokollid ......................................................................................... 11 

1.6. SCADA turvariskid ............................................................................................... 13 

1.6.1. SCADA rünnakutest ...................................................................................... 14 

1.6.2. SCADA süsteemide turvalisuse tõstmine ...................................................... 15 

2. PROGRAMMIDE VÕRDLUSE METOODIKA ........................................................ 17 

2.1. Programmide valik ................................................................................................ 17 

2.2. Uurimise metoodika .............................................................................................. 18 

2.3. Programmide hindamine ....................................................................................... 19 

3. UURITAVATE PROGRAMMIDE ÜLEVAADE ...................................................... 20 

3.1. Rapid SCADA ...................................................................................................... 20 

3.1.1. Ülevaade ja litsents ........................................................................................ 20 

3.1.2. Programmi struktuur ja tööpõhimõte ............................................................. 21 

3.1.3. Andmeside- ja ühendusviisid......................................................................... 24 

3.2. Process Visualization Browser ............................................................................. 24 

3.2.1. Ülevaade ja litsents ........................................................................................ 24 

3.2.2. Programmi struktuur ja tööpõhimõte ............................................................. 25 

3.2.3. Andmeside- ja ühendusviisid......................................................................... 28 

3.3. ScadaBR ................................................................................................................ 30 

3.3.1. Ülevaade ja litsents ........................................................................................ 30 

3.3.2. Programmi struktuur ja tööpõhimõte ............................................................. 31 

3.3.3. Andmeside- ja ühendusviisid......................................................................... 33 

3.4. AdvancedHMI ...................................................................................................... 33 



5 

 

3.4.1. Ülevaade ja litsents ........................................................................................ 33 

3.4.2. Programmi struktuur ja tööpõhimõte ............................................................. 34 

3.4.3. Andmeside- ja ühendusviisid......................................................................... 35 

4. PROGRAMMIDE ANALÜÜS JA HINNANG ........................................................... 37 

4.1. Programmide võrdlus ja hinnangu andmine ......................................................... 37 

4.1.1. Rapid SCADA vastavus kriteeriumitele ........................................................ 37 

4.1.2. pvbrowseri vastavus kriteeriumitele .............................................................. 38 

4.1.3. ScadaBR vastavus kriteeriumitele ................................................................. 38 

4.1.4. AdvancedHMI vastavus kriteeriumitele ........................................................ 39 

4.2. Uuritud programmide kokkuvõte .......................................................................... 40 

KOKKUVÕTE .................................................................................................................... 42 

SUMMARY ........................................................................................................................ 43 

KASUTATUD MATERJALID ........................................................................................... 44 

LIHTLITSENTS .................................................................................................................. 48 

 

 

  



6 

 

 

 

SISSEJUHATUS 

 

Füüsikaliste protsesside pidev ja asjakohane jälgimine võimaldab paremini toimuvat ning 

seda puudutavaid nüansse mõista.  Nende protsesside üksikasjalik tundmine võimaldab 

kasutusele võtta erinevaid lisameetmeid säästlikkuse ja efektiivsuse saavutamiseks. 

Mitmetel põhjustel, mis tulenevad geograafilistest, majanduslikest ja inimlikest faktoritest, 

on pidev ja põhjalik jälgimine raskendatud või võimatu. 

Tehnika ja tehnoloogia arengu tõttu on kasutusele võetud mitmeid erinevaid seadmeid ja 

sidepidamisviise, hõlbustamaks protsesside jälgimist ja informatsiooni vahetamist. 

Uurimuse vajalikkus tuleneb pideva automatiseerimise ja kaugjuhtimise kasutuselevõtu 

tõusust. Näiteks saab enesele tarka maja ehitav inimene töö uuringu tulemuste ja analüüsi  

põhjal kasutusele võtta uuringus parima hinnangu saanud programmi või valida välja, 

milline vaba tarkvaraline SCADA-programm sobib just antud kasutaja eelistuste ja 

omadustega kõige paremini. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada nelja erineva vaba tarkvaralise 

SCADA-programmi hulgast universaalseim ning Eesti Maaülikooli üliõpilastele 

protsesside visualiseerimise ja andmehõive õpetamiseks sobivaim. Võrreldavateks 

programmideks on valitud Rapid SCADA, Process Visualization Browser (pvbrowser), 

ScadaBR ja AdvancedHMI. 

Töös on võrreldud nelja protsesside jälgimiseks ja andmehõiveks loodud SCADA-

programmi, mis on oma kasutuslitsentsi olemuselt vaba tarkvaralised. Erinevalt 

kommertstarkvarast, on vaba tarkvaralised programmid üldjuhul tasuta kättesaadavad, 

piiramatu kasutusõigusega ning avatud lähtekoodiga. [1] 

Töö esimeses peatükis tutvustatakse ülevaatlikult SCADA süsteeme, nende ajalugu, 

kasutusalasi, infovahetamise viise ja turvalisust. Teises peatükis on võetud konkreetsema 

tähelepanu alla neli vabatarkvaralist SCADA-programmi, mille autor valis välja 

otsingumootorite ja veebikeskkonna SourceForge populaarsemate tulemuste põhjal. Välja 

valitud programme analüüsitakse etteantud kriteeriume silmas pidades töö kolmandas 

peatükis. 
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1. SCADA-PROGRAMMIDE ÜLEVAADE 

 

1.1. SCADA põhimõiste 

 

SCADA on akronüüm inglise keelsest väljendist „supervisory control and data 

acquisition“. Täpset eesti keelset terminit SCADA mõiste edasi andmiseks pole, kuid eesti 

keelde tõlgituna saab anda mõiste sisu edasi terminiga „järelvalve all teostatud kontroll ja 

andmehõive“. [2] 

SCADA hõlmab endas mingi süsteemi või protsessi vastavatest punktidest info kogumist, 

kogutud punktide analüüsimist ja töötlemist ning seejärel süsteemi operaatorile 

arusaadaval moel kuvamist. Süsteemi operaatoril on võimalik infot kuvavasse seadmesse 

sisestada omalt poolt vastavad andmed või käsklused. Need saadetakse tagasi süsteemi või 

protsessi ning vastavad muutused leiavad seal aset. [3, 4] 

 

 

1.2. SCADA kasutusalad 

 

SCADA tehnoloogia kasutuselevõtu tõttu ei pea süsteemi operaator füüsiliselt erinevates 

süsteemi punktides kohal käima mõõtmisi sooritamas ja kontrolli läbi viimas. SCADA 

võimaldab koguda andmeid ning kontrollida süsteeme ja protsesse, mis võivad ulatuda üle 

tuhandete ruutkilomeetri suuruste maa-alade, ühest konkreetsest tsentraliseeritud 

kontrollkeskusest, kust avaneb infole ja süsteemi kontrollimisele ligipääs. Laiahaardeliste 

ja raskesti ligipääsetavate süsteemide kontroll võimaldab suurt ajalist ja materiaalset 

kokkuhoidu. [2, 5] 

Näiteks on SCADA kasutusel järgnevates tööstusprotsessides: 

Nafta-, gaasi ja õlitööstustes, mis üldjuhul jaotuvad suurte maa-alade peale, on pidevalt 

tarvis jälgida kogumissüsteemide, pumpade, rafineerimisjaamade tööd ja korrasolekut. 

[2,4] 
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Transporditorustikud, milles transporditakse õli, gaasi, vett, erinevaid kemikaale, jaotuvad 

üldjuhul samuti suurtele aladele ning kulgevad läbi ookeanide. Neis kasutatakse SCADA-t 

erinevate pumpade, ventiilide kontrollimiseks ning voolu, rõhu, temperatuuri ja muude 

parameetrite mõõtmiseks. SCADA süsteemi abil on võimalik näiteks mõni torustikus olev 

leke ja selle asukoht kindlaks teha mõne süsteemi parameetrite äkilise kõrvalekalde abil. 

[2,4] 

Veepuhastusjaamades, jaotusvõrkudes ja kanalisatsioonisüsteemides kasutatakse SCADA-t 

näiteks paakide tasemete mõõtmiseks, pumpade kontrollimiseks. [4] 

SCADA võimaldab mitmetes elu-, kontori- ja tööstushoonetes kontrollida ja juhtida kütte-, 

ventilatsiooni-, valgustuse- ja kliima- süsteeme SCADA abil vähendamaks sel moel 

energiakulu ning muutes inimeste elu märkimisväärselt mugavamaks. [6] 

Samuti kasutatakse SCADA süsteeme terast, plastikut, paberit ja teisi produkte tootvates 

tehastes. Laialdaselt on SCADA kasutuses kaevandamise ja elektrivõrkude haldamisel. [4] 

SCADA-ga juhitakse näiteks kogu Eesti elektrisüsteemi. Kasutuses on USA firmas GE 

välja töötatud süsteem, mille abil kogutakse vajalikud andmed Eleringi alajaamadest, 

naaberriikide elektrisüsteemide piiralajaamadest, samuti Eesti elektrisüsteemi suurematest 

elektrijaamadest ja tuuleparkidest. Kogutud info põhjas teostab süsteemi dispetšer näiteks 

süsteemide sisse- ja väljalülitamist, pinge reguleerimist, erinevate parameetrite seiret ning 

rikete iseloomu ja asukohtade välja selgitamist. Dispetšerile esitatakse kogu süsteem suurel 

arvutiekraanil, kuhu saab kuvada kõiki vajalikke andmeid, näiteks võrguparameetreid ja 

rikkeid. Kuvatava info põhjal on võimalik saada teavet rikke põhjusest ja iseloomust – kas 

rike on võimalik kõrvaldada kaugjuhtimise teel läbi SCADA või on rikke tekitajaks näiteks 

elektriliinidele kukkunud puu, mida kõrvaldama tuleb saata vastav meeskond. [7, 8] 

 

 

1.3. SCADA süsteemide ajalugu 

 

Raadiotehnoloogia areng võimaldas hakata saatma andmeid ühesuunaliselt mingi vahemaa 

tagant soovitavasse kohta. Edastada näiteks rõhu- ja temperatuurinäite. Raadiotelemeetria 

arenes ajaga, suurenesid edastatavad vahemaad ja andmete maht ning vähenesid seadmete 

mõõtmed. Peamiseks puuduseks võib pidada võimalust saata andmeid vaid ühte pidi. [2] 
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Sel samal perioodil arenes aparatuurne telemeetria, millel töötati välja kahesuunaline 

ühendus. See võimaldas lisaks protsessi monitoorimisele ka selles lihtsamate muutuste 

läbiviimist, näiteks rongirööbaste ümbertõstmist. Uus tehnoloogia võeti kasutusele raudtee-

transpordis, elektrienergiaettevõtetes, õli- ja gaasitööstuses. Keerukamate tehnoloogiliste 

protsesside üle siiski kaugjuhtimist ei saavutatud. [2] 

1960-date aastate alguspaigaks oli digitaalarvuti arendatud sellisele tasemele, et seda sai 

hakata kasutusele võtma andmevahetuse- ja kontrollsüsteemides. See suurendas 

märkimisväärselt süsteemide paindlikust, võimaldas kaotada ära releedest koosnevad 

loogikasüsteemid. [2] 

1965. aasta paiku oli asi veelgi edasi arenenud. Kogu kontrolli sai koondada ühele 

tsentraliseeritud arvutile, mis oli ühenduses suureulatuslike süsteemidega läbi pikamaa 

telefoniliinide ja raadiosüsteemide.  [2] 

1970-tel võeti telemeetria asemel kasutusele esmakordselt ka SCADA mõiste. Samuti 

arenes üha enam raadioside teel info vahetamine, kuni ühel hetkel muutus sageduste 

hankimine liiga keerukaks ning kasutusele võeti uued sidepidamise tehnoloogiad, näiteks 

satelliit- ja mobiilside. [2] 

 

 

1.4. SCADA komponendid 

 

SCADA peajuhtimisterminal kannab mitmeid nimetusi - master terminal unit  (MTU), 

central host computer jne. Peajuhtimisterminalideks on üldjuhul arvuti või server. Selle 

ülesandeks on suhtlemine süsteemis olevate mõõteseadmetega, talletada ja koguda neist 

andmeid ning töödelda need andmed kujule, et mõõtepunktidest nende andmete põhjal 

esitada need operaatorile arusaadavalt ja opereeritaval kujul. Samuti on 

peajuhtimisterminali ülesandeks töödelda ümber operaatori poolt sisestatud andmed 

sellisteks, et neid saaks rakendada kontrollitavas süsteemis. [9, 10] 

Human-machine interface (HMI) ehk inimese ja masina vaheline liides, on süsteemi 

graafiline osa, kus on esitatud kõik süsteemist ja andmebaasides pärinevad asjakohased 

andmed visuaalsel, arusaadaval ja kergesti hoomataval kujul. Info esitatakse operaatorile 

nõutud kujul. Näiteks on seda võimalik esitada lihtsalt nii teksti ja numbritena kui ka 
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graafilisel kujul (trendijoonte, graafikute, tabelitena jne). Samuti on võimalik süsteemi 

esitada lihtsustatud skeemina,  kus on esitatud süsteemi vastava mõõtepunkti juures 

asjakohased andmed. Võimalik on näiteks esitada ka protsessi filmiva kaamera pilt.  Läbi 

HMI saab operaator sisestada käsklusi ning reguleerida süsteemi toimimist, näiteks muuta 

veepumbas voolukiirust. [9, 11] 

Remote terminal unit (RTU) ehk kaugjuhtimisterminal on üldjuhul andur või sensor, mis 

kogub protsessi punktidest andmeid, töötleb need edastatavale kujule ning edastab need 

süsteemiga ühenduses olevasse peajuhtimisjaama, millest saadetakse andmed edasi 

andmebaasi talletamiseks või esitatakse need süsteemi operaatorile kasutamiseks.  Läbi 

RTU-de käib ka süsteemi operaatori poolt saadetavate käskluste edastamine süsteemi 

punktidesse. Üksainus RTU võib mõõta mitut erinevat liiki parameetreid. [9, 11] 

Programmable logic controller (PLC) ehk programmeeritav loogikakontroller on seade, 

mida võib kasutada RTU asemel või koos sellega. Seda on võimalik programmeerida ning 

vastavalt vajadusele programmi muuta või täiustada. Tänu programmeeritavusele on PLC 

võimeline sooritama mitmeid loogilisi protsesse ilma, et oleks tarvis infot 

peajuhtimissüsteemiga vahetada. PLC-d on võimelised korraga töötlema mitut protsessi 

liiki. [9, 11] 

SCADA sidepidamise vahendite all mõistetakse süsteemi komponentide omavaheliseks 

suhtluseks vajaminevat inventari. Selleks võib olla näiteks raadio- või mobiilside, 

telefoniliin, satelliit jms. Seadmete omavaheliseks suhtlemiseks ja andmete edastamiseks 

on kasutusel kindlad andmeside protokollid. Olulisemateks omadusteks suhtlussüsteemis 

on kiirus, täpsus ja turvalisus. [3, 9] 

Joonisel 1.1. on kujutatud lihtsustatud näitet võimalikust SCADA süsteemi elementide 

paiknemisest ning ühendusviisist. 
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Joonis 1.1. SCADA süsteemi struktuuri näide [2, 9] 

 

Joonisel 1.1. kujutatavat protsessi jälgib kolm RTU-d ja kaks PLC-d. Seejärel saadavad 

RTU-d ja PLC-d andmed edasi arvutisse või serverisse, mis täidab MTU rolli. Kasutajatele 

on avatud skeemil kujutatud süsteemis kaks HMI-d, läbi mille saab juhtida ja jälgida 

toimuvat protsessi. 

 

 

1.5. Andmeside protokollid 

 

Andmeside protokollid on sarnased keeltele, mida kasutavad võrgus olevad seadmed 

omavaheliseks suhtlemiseks, andmete ja käskluste edastamiseks. Võrgud on üles ehitatud 

ISO standardil baseeruvale seitsmekihisele OSI (Open Systems Interconnection) mudelile, 

mille struktuur ja tööpõhimõte on toodud joonisel 1.2.. [12] 
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Joonis 1.2. OSI seitsmekihilise mudeli ülesehitus ning selles andmete liikumine [13] 

 

Joonisel 1.2. toodud kihtide eesmärgid [13]: 

1) Rakenduskihti (7. kiht) kuuluvad programmide protokollid; 

2) Esituskihi (6. kiht) peamine ülesanne on rakenduskihile platvormist sõltumatuid 

andmeid edastada; 

3) Seansikihi (5. kiht) ülesandeks on host’ide vaheliste ühendusseansside loomine, 

haldamine, katkestamine ja jätkamine; 

4) Transpordikihis (4. kiht) hallatakse loogilist ühendust ja ettevalmistatakse andmeid 

üle võrgu saatmise tarbeks; 

5) Võrgukiht (3. kiht) on andmete edastamiseks ja adresseerimiseks. Andmeühikute 

nimeks kolmandas kihis on pakett; 

6) Kanalikiht (2. kiht) eraldab füüsilist ja võrgukihti. Füüsilise kihi poolt pakutav 

bitivoog edastatakse ja adresseeritakse selles kihis võrgukihti; 

7) Füüsilise kihi (1. kiht) ülesandeks on võrgus oleva bitivoo vastuvõtmine ja 

saatmine. Edastamisel tõlgitakse bitid elektrilisteks, optilisteks või 

elektromagnetilisteks signaalideks, mis tuleb teistel sideliini otsadel tagasi bittideks 

tõlkida. 

Alumised neli kihti katavad füüsilist juhtmestikku ja võrku, milles on kasutusel 

andmesideprotokollid nagu näiteks Ethernet, TCP/IP ning ka UDP. Esitlus- ja seansi kihid 

tegelevad kahe host’i vaheliste seansside loomise ja lõpetamisega. Seitsmendas ehk 
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rakenduskihis on kasutusel tüüpilised PLC-de ja RTU-de protkollid, mille abil saavad 

RTU-d ja PLC-d suhelda omavahel ning teiste komponentidega. [12, 13] 

Suur osa SCADA süsteemide loomisest koosneb samu protokolle ja 

kommunikatsiooniviise toetavate süsteemi komponentide sobitamisest. Tänaseks 

eksisteerib sadu erinevaid SCADA seadmetes kasutuses olevaid protokolle, näiteks [12]:  

1) Allen Bradley DF1,DH and DH+; 

2) GE Fanuc; 

3) Siemens Sinaut; 

4) Mitsubishi; 

5) Modbus RTU / ASCII; 

6) Omron; 

7) Toshiba; 

8) Westinghouse. 

Andmeside protokollid võivad olla kas varalised või avatud kasutusloaga. Varalised 

protokollid on arendatud SCADA kaupmeeste poolt ning üldjuhul suletud avalikkuse eest. 

Neid kasutatakse suletud süsteemides. Avatud protokollide kohta on see-eest kogu 

informatsioon avalikkusele kättesaadav ning seda saab edasi arendada ja modifitseerida. 

Enamik avatud protokolle pärinevad konkreetsetelt müüjatelt. Need protokollid on tehtud 

avalikuks, et suurendada nendega ühilduvate seadmete hulka. [14] 

 

 

1.6. SCADA turvariskid 

 

SCADA süsteemide tõrkumatu ja sujuv töötamine on paljude tööstus- ja infrastruktuuri 

harude nagu näiteks elektrivõrkude, tuumajaamade, veepuhastus ja -jaotusjaamade, 

gaasitorustike, telekommunikatsiooni- ja transpordisüsteemide, keemiatööstuse ning 

tootmisrajatiste toimimise aluseks. SCADA süsteemi tõrked ja rikked võivad esile kutsuda 

probleeme erinevates tööstuse ja infrastruktuuri üksustes ning põhjustada ohtusid alates 

rahalistest ja materiaalsetest kaotustest kuni laiaulatuslike kahjudeni keskkonnale ja 

inimeludele. [15] 
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Algsetel SCADA süsteemidel puudusid igasugused turvameetmed, olles loodud 

põhimõttel, et neil puudub igasugune avalik juurdepääs. Turvalisus tagati sellega, et 

süsteemidele oli vaid füüsiline ligipääs. Kasutusel oli piiratud ligipääsuga, ning 

omandiõiguse all olev tarkvara, riistvara ja andmeside protokollid, mis olid üldsusele ja ka 

potentsiaalsetele ohtu kujutavatele isikutele raskemini arusaadavamad. Inimeste arv, kes 

tunnevad tänapäevaseid standardiseerunud tehnoloogiaid nagu näiteks Windows, Unixi-

laadsed operatsioonisüsteemid ja Internetiprotokoll (IP), on suurem, mistõttu on neil ka 

paremad teadmised standardiseeritud tehnoloogiat kasutatavatesse süsteemidesse sisse 

murdmiseks. [15, 16] 

SCADA süsteemide võrkude ühendatavus teiste võrkudega suurendab oluliselt 

turvaaukude hulka. Näiteks võivad süsteeme haldavate töötajate ja inseneride arvutid olla 

ühendatud ka teiste võrkudega, mis omakorda võivad olla ühenduses samuti erinevate 

võrkude ja internetiga. Sellisel juhul võib läbi mõne töötaja e-maili sattuda kogu võrgus 

olevat süsteemi nakatav ussviirus. Süsteemi ründajatel on lihtne leida huvipakkuva 

tööstuse või tehase töötajate kontaktandmed, näiteks e-maili aadressid selle asutuse või 

ettevõtte kodulehelt. [16, 17] 

Interneti levikuga muutub igasugune informatsioon, sh ka tehnilisi protsesse ja 

kontrollsüsteeme puudutav, avalikkusele üha kättesaadavamaks, võimaldades seda 

kuritegevuslikel eesmärkidel ära kasutada. On teada, et märkimisväärsetes kogustes on 

olulist infot ja dokumente SCADA süsteemide kohta lekkinud internetti näiteks 

arendusfirmade endiste töötajate kaudu. [16] 

 

 

1.6.1. SCADA rünnakutest 

 

Viimastel aastakümnetel on aset leidnud mitmeid katkestusi, avariisid ja teisi rikkeid 

erinevates tööstussüsteemides küberrünnakute tõttu. Näiteks õnnestus 2000. aastal ühel 

Austraalia mehel sisse häkkida kohalikku jäätmekäitlusjaama ning rahuldada sel moel oma 

kättemaksusoov ettevõtte vastu, kuhu teda tööle ei võtnud. Rünnaku tagajärjel voolas 

sealsetesse jõgedesse ja loodusesse ligi miljon liitrit reovett. Keskkonnareostuse tekitamine 

õnnestus tal korraldada mitmete raadiosaatjate ja arvutite abil. Hilisemal uurimisel selgus, 

et tema arvuti kõvaketas sisaldas tarkvara kanalisatsioonisüsteemide SCADA tarkvarale 

ligipääsemiseks ja selle kontrollimiseks. [17, 18] 
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2003. aastal õnnestus ussviirusel läbi murda Ohios asuva Davies-Besse tuumajaama 

turvavõrgust ning arvutiviirusel Sobig välja lülitada Florida osariigi rongiliikluse 

signaaliedastuse süsteemid. 2006. aastal murdis häkker läbi USA-s asuva Harrisburgi 

veepuhastusjaama võrgu ning võrguliikluse ülekoormamisega õnnestus Alabamas asuv 

Browns Ferry tuumajaam välja lülitada. 2010. aastal tabas Iraani tuumajaama Stuxneti 

ussviirus, mis põhjustas rikke peaaegu viiendikus tsentrifuugides. [15] 

 SCADA-põhiste rünnakute arv kasvab stabiilselt. Tööstusturvalisuse intsidentide 

andmebaasi (Repository of Industrial Security Incidents ehk RISI) andmetel oli 2010. 

aastaks üles märgitud 161 juhtumit ning nende arv oli tõusuteel – umbes 10 uut juhtumit 

kvartalis. 2013. aastal oli 2001 ja 2012 aastatel üles märgitud juhtumite arvuks 240. Samuti 

on ka mitmed SCADA eksperdid väitnud, et küberohtude arv on tõusmas. Kõik see annab 

alust pöörata tähelepanu suuremale turvavajadusele ning põhjalikule riskianalüüsi 

läbiviimisele. [15] 

 

 

 

1.6.2. SCADA süsteemide turvalisuse tõstmine 

 

Küberrünnakute pidev kasv ning pahavara keerukamaks muutumine ohustab üha enam 

tööstust, infrastruktuuri ning SCADA süsteeme. Kuigi töötatakse pidevalt välja uusi 

lahendusi ning luuakse uusi võimalusi turvalisuse tõstmiseks, kasutavad kurjategijad seda 

infot ka enda kasuks. [19] 

Kuna SCADA süsteem koosneb paljudest erinevates komponentidest ja osadest, peavad 

panused SCADA süsteemide turvalisuse tõstmiseks olema nii kogu süsteemi kui ka 

üksikasjalike komponentide tasandil. Samuti suurendab süsteemi ühe komponendi rike või 

tõrge mitme samaaegse rikke või tõrke võimalust ning kiire ühendusega võrkudes levib 

lisaks infole ja andmetele ka pahavara kiiremini. [19] 

Süsteemi turvalisuse tõstmine on pikk protsess, mille üheks esimeseks tegevuseks peaks 

olema riskianalüüs ning võimalike nõrkade külgede tuvastamine, analüüsimine ning 

seejärel nende riskide vähendamiseks vastavate meetmete läbi viimine. [19] 
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Lisaks on välja töötatud ka mitmeid üldisemaid juhiseid, mida silmas pidada ning teha 

täiendusi SCADA süsteemi turvalisuse tõstmiseks. 

Kõikide võrguga seotud ühenduste tuvastamine, nende eesmärgi ja vajaduse 

väljaselgitamine ning ebatarvilike ühenduste katkestamine. Suurima turvalisuse tagamiseks 

tuleb SCADA süsteem eraldada igasugustest välistest ühendustest nii suurel määral kui 

võimalik. Iga ühendus kujutab endast riski soovimatu ligipääsetavuse näol. [20] 

Küberrünnakute vastaseks tõhusaks reageerimiseks - tuleb luua päevas 24 tundi jälgitav 

teavitussüsteem, mis teavitab süsteemi operaatoreid koheselt toimuvast pahavaralisest 

tegevusest. Pidevat valmisolekut peavad omama ka pahavaralise tegevuse vastased 

meetmed. Samuti tuleb sagedaselt kontrollida mehitamata ja valveta olevaid süsteemi 

punkte, läbi viia SCADA seadmete ja võrkude tehnilisi auditeid. [20] 

Riskianalüüsi ja nõrkade kohtade avastamiseks tuleks läbi viia ka potentsiaalsetele 

rünnakustsenaariumitele sarnaseid teste, mille tulemusena kaardistada ära süsteemis 

asuvad nõrgad ning ründajatele atraktiivsed osad, mis vajavad suuremat kaitset. 

Turvameetmena tuleks välja töötada ka rünnakust ja rikkest taastamise plaan. Selle tarbeks 

teha vajalikud süsteemi varukoopiad ning töötada välja efektiivne viis võrgu korrektse üles 

seadmise jaoks. [20] 

Lisaks tehnilise poole ettevalmistamisele turvalisuse tõstmisel, nõuab tähelepanu ka 

süsteemi kaasatud inimfaktor, sest tugeva süsteemi nõrgaks punktiks võibki olla inimliku 

eksimuse tõttu aset leidnud viga. Sel alal tuleb silmas pidada töötajate piisavat väljaõpet ja 

teadlikust, samuti informeerituse taset – tundlik info peab olema kättesaadav vaid 

vastavatele isikutele. [20] 
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2. PROGRAMMIDE VÕRDLUSE METOODIKA 

 

2.1.  Programmide valik 

 

Käesolevas töös käsitletavate SCADA-programmide valikul peeti esmalt silmas nende 

litsentsi olemust. Tingimuseks seati, et uuritavad programmid oleks vaba tarkvaralised, mis 

tähendab, et nende lähtekood, ehk programmi tegijate loodud koodiread, on kõigile vabalt 

kättesaadavad ja muudetavad. Vaba tarkvara mõiste pärineb 20. sajandi keskpaigast, mil 

arvutikasutajad jagasid üksteisega enese loodut, levivat tarkvara täiendati ja kohendati ning 

jagati edasi. Mõiste „vaba“ iseloomustab pigem vaba tarkvara „vabadust“, mitte „tasuta 

olemist“. See tähendab, et tarkvara eest võib siiski tasu küsida. [1, 21] 

Vaba tarkvaraga kaasnevad üldjuhul järgnevad õigused [21, 22]:  

1) programmi suvalisel eesmärgil käivitamine; 

2) programmi töötamise uurimine ning kohandamine oma vajadustele vastavalt; 

3) programmi koopia piiranguteta levitamine; 

4) programmi muutmine või parandamine ning selle tulemuse levitamine.  

Nende nelja aspekti olemasolu ei tähenda seda, et tarkvara kasutusõigust saab omandada 

ilma selle eest maksmata, kuid ka tasuliselt omandatud tarkvara puhul peab kättesaadav 

olema lähtekood. [21, 22] 

Vaba tarkvara vastandiks võib pidada kommertstarkvara, mis on piiratud kasutusõigusega, 

suletud lähtekoodiga, tasu eest kasutatav. Säärased lahendused võivad olla töökindlamad ja 

omavad mõningast tootjapoolset garantiid võrreldes vaba tarkvaraga. Vaba tarkvara 

kasutamine on see-eest aga palju sobivam näiteks haridusasutusse, milles on peamisteks 

printsiipideks - asjadest arusaamine ning teadmiste omandamine läbi kogemuste. Seega 

võib järeldada, et näiteks haridusasutuses kinnise lähtekoodiga tarkvara kasutamine õpetab 

inimesi kasutama vaid programmi ennast, mitte aru saama programmi sisust ja tuumast. [1, 

23] 
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Käesolevas töös uuritavad programmid valiti välja interneti otsingumootorite ning avatud 

lähtekoodiga programmidele ja tarkvarale pühendunud veebikeskkonna SourceForge 

kaudu, kuhu on üles laetud üle 430 000 erineva avatud lähtekoodiga projekti, ning autori 

isikliku huvi põhjal. [24] 

Antud töös valiti uurimisalusteks programmideks 4 erinevat SCADA programmi:  

1) Rapid SCADA;  

2) Process Visualization Browser (pvbrowser); 

3) ScadaBR; 

4) AdvancedHMI.  

Lisaks eksisteerib veel mitmeid vaba tarkvaralisi SCADA programme nagu näiteks Free 

SCADA, SCADA Project, PascalSCADA, IndigoSCADA, SZARP Scada, openSCADA 

jpt erinevate omaduste ja eesmärkidega SCADA programme. 

 

 

2.2. Uurimise metoodika 

 

Käesolevas töös viiakse läbi erinevate vaba tarkvaraliste SCADA-programmide uuring. 

Autor uurib ja analüüsib programme ning nendega seonduvat. Pärast seatud kriteeriumite 

arvesse võtmist esitatakse hinnang iga programmi kohta etteantud kriteeriume silmas 

pidades. 

Töö autor tutvub iga programmi kodulehel oleva informatsiooniga – millise tarkvara ja 

riistvaraga programm ühildub ning kuidas programmi installeerida ja kasutada. Selleks 

kasutatakse programmi kodulehel kui ka muudes allikates (foorumid, SourceForge) olevat 

infot, kasutusjuhendeid jms.  

Programm ning kõik muu vajaminev laetakse alla ja installeeritakse töö autori arvutisse. 

Seejärel käivitatakse äsja installeeritud programm ning tutvutakse selle kasutajaliidese ja 

erinevate võimalustega. Püütakse lihtsamaid protsesse, mida oleks programmis tarvis teha 

mõne reaalse SCADA süsteemiga tegeledes, korda saata. 

Probleemide ilmnemise korral otsib autor programmi kodulehelt, foorumitest või mõnest 

muust allikast juhiseid, kuidas seda lahendada ning jätkata poolelijäänud tegevusega. 
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Vastava informatsiooni olemasolul tutvutakse ka, kuidas käib ning kui keeruline on 

programmiga erineva riist- ja tarkvara ühendamine, protsesse jälgiva rakenduse üles 

seadmine ja visuaalse osa loomine. 

 

 

2.3. Programmide hindamine 

 

Pärast programmide, nende võimaluste ning omapäradega tutvumist esitab autor oma 

kasutuskogemuse põhjal katsetatud programmide kohta hinnangu lähtudes järgnevatest 

kriteeriumitest:  

1) Programmi õppimiskõver ning seda hõlbustavad vahendid; 

2) Tarkvara tehniline tugi; 

3) Tarkvara poolt toetatavad operatsioonisüsteemid; 

4) Andmeside ja ühendusviiside meetodid ja hulk. 

Kriteeriume, mida ei saa hinnata konkreetselt mingi kvaliteedi järgi nagu näiteks 

programmi toetavate operatsioonisüsteemide ja kommunikatsioonivahendite hulk, 

hinnatakse autori kogemuse põhjal viie palli skaalal, kus 1 – puudulik, 2 – rahuldav, 3 – 

keskpärane, 4 – hea, 5 – suurepärane.  

Analüüsile ja kriteeriumitele tuginedes selgitatakse välja universaalseim tavakasutajale 

ning Eesti Maaülikooli üliõpilastele protsesside visualiseerimise ja andmehõive 

õpetamiseks sobivaim. 
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3. UURITAVATE PROGRAMMIDE ÜLEVAADE 

 

3.1. Rapid SCADA  

 

3.1.1. Ülevaade ja litsents 

 

Rapid SCADA on tasuta kättesaadav, avatud lähtekoodi ning kõigi funktsioonidega 

SCADA tarkvara. Programmiga saab automatiseeritud süsteeme luua näiteks 

tööstusautomaatika-, energia arvestuse-, turvalisuse- ja häire- ning juurdepääsetavuse 

kontrollsüsteemidele. Lisaks on Rapid SCADA-ga võimalik luua kodumajapidamise 

automatiseerimise süsteeme. Tänu avatud lähtekoodile on võimalik programmi sätestada 

vastavalt erinevatele spetsiifilistele vajadustele. [25] 

Programmi saab alla laadida internetist ning sellega kaasneb tasuta ning ilma ajaliste 

piiranguteta litsents. Tarkvara kodulehel on välja toodud, et programmi tundma õppimiseks 

piisab umbes ühest tunnist. Rapid SCADA kodulehel on saadaval ka kolmeosaline 

kasutajajuhend, mis hõlmab endast tarkvara ülevaadet, installeerimist ja seadistamist ning 

tarkvara kohandamist ja kasutamist. [25, 26] 

Lisaks pakutakse programmi kodulehel erinevate teenustena tehnilist tuge, „võtmed kätte“ 

lahendust ning kaugjuhtimise teel tõrkeotsingut, konsulteerimist,  uuendusi ja tarkvara 

eelsätestamist kliendi soovitud süsteemile. [27] 

Tehnilise toe saamiseks on programmi kodulehel avatud vastav foorum, milles arutatakse 

programmi erinevate aspektide üle. Foorumi lehel on mainitud ka, et kui kahe päeva 

jooksul foorumist kasutaja abi ei saa, siis saab ta saata e-maili foorumi moderaatoritele. 

Kasutajatel on samuti võimalik raha eest saada konsultatsioone saamaks ekspertidelt 

teadmisi ja paremat arusaama Rapid SCADA toimimisest. Osta ka tasulist tuge (250$ 6 

kuud, 450$ 12 kuud). Tasuline kasutajatugi garanteerib tagasiside 48 tunni jooksul ning 

lisaks e-posti suhtlusele on kasutajatel võimalik tuge saada ka telefoni teel. Kasutajatoe 

eest maksvad kliendid saavad tagasiside ja abi eelisjärjekorras. Rapid SCADA tehniline 
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tugi on saadav kõigile, kuid neile, kes vajavad kiiremat ja efektiivsemat tuge ja selle eest 

maksavad, saavad ka seda. [28, 29] 

RapidSCADA server ja SCADA loomise programmid vajavad töötamiseks 

operatsioonisüsteemi Microsoft Windows Server 2003 või selle hilisemat versiooni. 

Samuti on sobilik ka Microsoft Windows XP ning sellele järgnevad väljaanded. Samuti 

peab olema installeeritud Microsoft .NET Framework 2.0., SCADA-Web rakenduse 

käitamiseks on vajalik Microsoft IIS, skeemidega töötamiseks Microsoft Silverlight ning 

graafikute ja tabelite loomiseks Microsoft Office 2003 või uuem versioon. Eelnevalt 

valmis tehtud ja tööle seatud SCADA jälgimisele ja kontrollimisele ligipääsemiseks on 

vaja internetilehitsejat (Chrome, Firefox, Safari või Internet Explorer). Kuna Microsoft 

Windows’i tarkvara on enamjaolt kogu ulatuses patenteeritud ning avamata lähtekoodiga 

tarkvara, siis võib see luua vaba tarkvaraliste programmide kasutajate vahel lahkheli. 

Kasutajad, kelle eesmärk on kasutada ainult vaba tarkvaralist tarkvara, ei saa Rapid 

SCADA nõudmiste tõttu seda kasutada, sest vaja on Microsoft Windowsi tarkvara. 

Kasutajatele, kellele on oluline vaid Rapid SCADA ise ning keda ei huvita kasutatav 

operatsioonisüsteem või Rapid SCADA-ga kaasnev tarkvara, võivad seda vabalt kasutada 

.[30, 31, 32]  

Programm RapidSCADA on väljastatud Apache litsents 2.0 all, mis võimaldab kasutajal 

tarkvara kasutada igal eesmärgil, seda jagada ja modifitseerida. [33, 34] 

 

 

3.1.2. Programmi struktuur ja tööpõhimõte 

 

Selleks, et alla laadida Rapid SCADA tarkvara, tuleb tulevasel kasutajal eelnevalt edastada 

oma andmed ning tarkvara kasutamise rakendusala. Pärast vajalike andmete sisestamist 

saab RapidSCADA kodulehelt allalaadida vastava kausta installeerimiseks vajalike 

failidega. [35] 

Kõik installeerimiseks vajavad nõuded on toodud välja RapidSCADA juhendis. 

Installeerimise käivitamiseks on tarvis raamistikku Microsoft .NET Framework 2.0 SP1, 

mis on enamusel tänapäevastel arvutitel olemas. RapidSCADA töötamiseks on tarvis 

raamistikku Microsoft .NET Framework 4.0, kuid see installeeritakse selle puudumisel 

automaatselt. [36] 
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Käesoleva töö katses installeerida RapidSCADA ilmnes samuti probleeme, kuid 

installatsiooni läbi viiv programm esitas pärast ebaõnnestunud paigaldamist veateate 

puudustest. Sellega kaasnes ka juhend puuduste likvideerimiseks. Pärast juhendis toodud 

muudatuste tegemist oli võimalik edukalt programm installeerida. 

Joonisel 3.1. on kujutatud Rapid SCADA installatsiooni, millel on kõik edukalt sooritatud 

protsessid märgitud rohelisega. Punasega on märgitud instaleerimisel protsesse, mida ei 

saanud teatud põhjustel läbi viia. Põhjused ja probleemide lahendamise juhend on toodud 

samuti punasega. 

 

 

Joonis 3.1. Rapid SCADA installeerimisel esinenud vead ning juhend nende 

parandamiseks 

 

Rapid SCADA installatsiooniga kaasnevad järgnevad programmid [36]: 

1) SCADA-Web, mis on veebiaplikatsioon erineva info (tabelid, skeemid, 

diagrammid jne) kuvamiseks kasutajale, samuti on selle kaudu võimalik erinevaid 

käsklusi edastada. Info kuvamiseks kasutatakse enamjaolt Microsoft Office baasil 

formaate; 

2) SCADA-Server, mille ülesandeks on andmebaasi haldamine, matemaatiliste 

kalkulatsioonide teostamine ning ja käskluste ning info edastamine; 
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3) SCADA-Communicatori ülesandeks on kontrollerite ja serveri vahelise 

infovahetuse haldamine. Üldjuhul tegeletakse mitme kontrolleriga üheaegselt. Selle 

programmi abil saavutatakse ühendus kontrollerite ja ülejäänud süsteemi vahel; 

4) SCADA-Administratori programm on loodud kogu süsteemi konfigureerimiseks, 

kogu automatiseeritud süsteemi haldamiseks ja muutmiseks.  

Rapid SCADA programmide omavahelise toimimise illustreeritud mudel on toodud 

joonisel 3.2.  

 

 

Joonis 3.2. Rapid SCADA programmide omavahelist toimimist illustreeriv skeem [36] 

 

Kasutaja ja süsteemi vaheline infovahetus toimub läbi SCADA-Web’i. SCADA-Serveris 

töödeldakse vahetatav info edastatavale seadmele arusaadavale kujule. SCADA-

Communicator vahetab tööstusseadmete ja serveri vahelist informatsiooni. [36] 
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3.1.3. Andmeside- ja ühendusviisid 

 

Rapid SCADA toetab üldlevinud andmesideprotokolle ja suhtlusviise nagu näiteks [37]:  

1) Modbus (RTU, ASCII, TCP); 

2) OPC (DA, AE); 

3) SNMP (Get, Set); 

4) SMTP; 

5) AT Command set.  

Samuti on võimalik seadistada Rapid SCADA kasutama uusi draivereid ja protokolle, sest 

tarkvara arhitektuur võimaldab luua täiendavaid mooduleid, mis seadistavad 

andmevahetuse mistahes välise süsteemi või andmebaasiga. See omakorda ei sea 

piiranguid Rapid SCADA ühendamisel väliste seadmetega. [38] 

Rapid SCADA võimaldab reaalajas andmete eksporti andmebaasi haldamise süsteemidesse 

Oracle,  Microsoft SQL Server, PostgreSQL ja MySQL kasutades selleks 

originaaldraivereid ning ka igasse teise andmebaasi kasutades rakendusliidest OLE DB. 

[39] 

 

 

3.2.  Process Visualization Browser 

 

3.2.1. Ülevaade ja litsents 

 

Process Visualization Browser ehk pvbrowser on raamistik, mis võimaldab igal kasutajal 

luua enda vajadustele vastav SCADA keskond. See koosneb spetsiaalselt välja töötatud 

brauserist, mida kasutaja saab kuvada enda seadmetel, ning arenduskeskonnast, millega 

saab luua brauseris kuvatavat visualiseeritud poolt. Samuti omab pvbrowser andmehõive 

funktsiooni ning ühilduvust erinevate andmeside protokollidega, läbi mille kogutakse 

andmeid. [38] 

Programmi käivitatavad rakendused (pvbrowser, pvdevelop) on litsenseeritud GPL 

(General Public Licence) versioon 2 või hilisemaga. Viies nende programmidega läbi 

muudatusi ning muudetud kujul programme avaldades, tuleb need uuesti avaldada GPL 
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litsentsi all. Pvbrowseri raamatukogud on aga LGPL (Lesser general public licence) 

litsentsi all, mis tähendab, et pvserver’i arendamisel ei pea kasutaja oma lähtekoodi 

avalikustama. [39] 

Operatsioonisüsteemid, millel pvbrowseri rakendused on loodud töötama, on järgmised: 

Linux, Windows, OS-X, OpenVMS, Maemo/MeeGo, Android, Symbian. [40] 

Pvbrowseri kodulehel on välja toodud, e-maili aadressid, millelt saab kasutajatuge. Samuti 

on pvbrowseri kodulehel viidatud erinevatele foorumitele, millest üks spetsiaalselt 

pvbrowseri jaoks loodud kasutajate grupp Yahoo keskkonnas. Foorumisse on kasutajad 

kirjutanud erinevatest probleemidest ning foorumis peamiseks abi osutajaks on kasutaja 

nimega „pvbrowser“, millest võib järeldada, et abipakkuja näol on tegu näiteks 

pvdeveloperi meeskonnaga. Ametlikku, mõnest teisest pakkujast sõltumatut, foorumit neil 

siiski pole. Samuti ei ole võimalik saada raha eest kasutajatuge, nagu näiteks 

RapidSCADA-l. Olenevalt kasutajast, ei pruugi seda tingimata vaja minna. [41, 42] 

 

 

3.2.2. Programmi struktuur ja tööpõhimõte 

 

Pvbrowseri koduleheküljelt  on võimalik alla laadida nii tavaline brauser kui ka kogu 

komplekt koos arendustarkvaraga. Mõlema installeerimine nõuab programmi tingimustega 

nõustumist ning seadmes programmi installeerimise asukoha valimist. Samuti on 

pvbrowseri koduleheküljelt võimalik alla laadida ka 158 lehekülje pikkune inglise keelne 

manuaal, milles on kajastatud kõik vajalik ning samuti pööratud tähelepanu programmis 

kasutusel olevatele programmeerimiskeelte kasutamisele.  [43, 44] 

Antud uuringus installeeriti pvbrowseri kodulehel kogu programmide komplekti sisaldav 

variant, millega laeti kasutaja arvutisse programmid pvbrowser ja pvdevelop. 

Joonisel 3.3. on ekraanitõmmis programmist pvbrowser, mida saab kasutada sobivates 

seadmetest süsteemi kontrollimiseks ja jälgimiseks. Erinevate süsteemide nägemiseks ja 

kontrollimiseks saab süsteemi haldur sätestada ligipääsetavuse astmed ning igale vastavale 

astmele luua parooli. Joonise ülemises servas on näha sisestatud pv protokolli aadressi, 

millega tagatakse ligipääs vastavatele andmetele, mis on eelnevalt programmeeritud 

pvdevelopis ning seejärel üles laetud pvserveriga. Ekraanitõmmisel nähaoleval sisestatud 

aadressil asub programmi tegijate poolt valmistatud näidis, mis näitab erinevaid andmete 
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esituse ja protsesside kontrollimise meetodeid. Näiteks on võimalik lasta andmeid esitada 

reaal-ajas erinevatel graafikutel ja tabelitel. 

 

 

Joonis 3.3. Pvbrowseri põhivaade koos näidis protsessiga. 1 – erinevate visualiseeritud 

protsesside aknad, 2 – visuaalselt kujutatud veepaak koos tühendamise nupuga „flush“, 3 – 

pv protokolliga aadressite sisetamise lahter, 4 – näidisprotsessi staatuseid kujutav skeem,   

5 – veepaagi täituvust iseloomustav skeem, mille ühel teljel on täituvuse protsent ning 

teisel aeg 

 

Pvbrowseri programm töötab sarnaselt veebibrauselile. Kasutaja saab avada programmi 

kasutatavas seadmes, programm ühendub serveriga kasutades selleks vastavat URL-i. 

Programmi kasutades on sarnaselt internetilehitsejaga erinevaid veebilehti külastades 

võimalik jälgida kõiki soovitavaid protsesse. Internetibrauseri ja pvbrowseri peamine 

erinevus seisneb nende protokollides. Veebilehitsejad kasutavad http (Hyper text transport 

protocol) protokolli,  millel kestab ühendus serveriga vaid veebilehe avamise ja uue lehe 

avamise hetkedel. Pvbrowser kasutab lisaks http protokollile ka pv ja pvssh protokolle 

serveriga ühendumiseks. Antud ühendusviisil kestab ühendus, kuni pvbrowseri kasutamise 

seanss lõpetatakse. [45] 

Pvdeveloper on integreeritud keskkond (IDE ehk integrated development environment) 

pvserverite loomiseks. Pvdeveloperis luuaks kogu toimiva süsteemi ja visuaalse osa põhi. 
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Uut pvserverit luues tuleb kasutajal esmalt valida, millises programmeerimiskeeles uue 

projekti fail luuakse. Joonisel 3.4. on toodud esimeste tingimuste sätestamine süsteemi 

visuaalse osa loomiseks. 

 

 

Joonis 3.4. Pvdevelopiga uue visualisatsiooni loomine. 1 – andmete salvestamise asupaik,  

2 – loodava visualisatsiooni nimi, 3 – visualistasiooni loomise programmeerimiskeel 

 

Hetkel võimaldab programm valida C/C++, LUA ja Pythoni programmeerimiskeele vahel, 

millega saab valmis teha vastava visualiseeritud protsessi esitava programmi. Lisaks 

programmeerimise ja erinevate funktsioonide sisestamise teel on võimalik kasutada 

pvdeveloperil ka joonisel 3.5. toodud „disaineri-režiimi“ (designer-mode). 

 

 

Joonis 3.5. Pvdeveloperi visuaalse kasutajaliidese loomine disainer-režiimil. 1 – disaineri-

režiimi valik, 2 – programmeerimise redaktori valik, 3 – disaineri-režiimil sisestatavad 

erinevad nupud, pildid,  lahtrid, tabelid jne 
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„Disaneri-režiimil“ on võimalik  luua erinevate lahtrite, loetelude, nuppude jms 

paigutamise ja sätestamisega protsessi visualiseeritud osa manuaalselt. Pvdevelopi 

programm loob seejärel vastava koodi „disaineri-režiimil“ loodule. Nii graafilisele kui ka 

joonisel 3.6. toodud programmeeritud struktuurile ligipääs võimaldab näha 

programmeerimisel koheselt visualiseeritud poolt ning „disaineri-režiimi“ kasutades on 

võimalik programmeerimiskoodi viia vajadusel sisse täpsustusi. [45] 

 

 

Joonis 3.6.  Pvdeveloperi visuaalse kasutajaliidese loomine programmerimise redaktoriga 

 

Programmeerimiskeelte oskuse vajadus võib kujuneda mõne kasutaja puhul takistuseks, 

kuid kindlasti mitte ületamatuks, sest programmi visuaalse poole loomisel saab kasutada 

nii visuaalset „disaineri-režiimi“ (designer-mode), kui ka programmeerimise redaktorit.  

 
 

3.2.3. Andmeside- ja ühendusviisid 

 

Pvbrowseri andmehõive töötab mitmete erinevate taustal töötavate protsesside baasil 

(inglise keeles daemon). Need protsessid suhtlevad vastava  süsteemi võrgu või PLC-ga 

kasutades selleks etteantud andmeside protokolle. Pvbrowser toetab järgnevaid protokolle 

[46]:  
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1) Modbus (Serial Line and TCP); 

2) Siemens TCP; 

3) Siemens PPI; 

4) Ethernet IP; 

5) EIBnet/KNX; 

6) OPC XML-DA; 

7) OPC UA (alpha status); 

8) PROFIBUS; 

9) CAN; 

10) DCON protocol.  

Pvbrowseri kodulehel pakutakse välja võimalust, et programmi arendajatele riistvara 

laenates, saavad nad sellele luua vastava protokolli. Andmekogumise tarbeks on võimalik 

ise protokolle luua. [46] 

Joonisel 3.7. on välja toodud pvbrowseri süsteemi toimimise skeem. [46] 

 

 

Joonis 3.7 pvbrowseri programmi struktuuri toimimine [46] 
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Üks protsess (daemon) koosneb kahest osast, millest üks loeb tsükliliselt andmeid ning 

talletab tulemused ühisesse mällu ning teine ootab temani kasutaja poolt elektroonilisse 

postkasti saadetavaid käsklusi. Andmeid ja protsessi visualiseeriv pool loeb pidevalt 

ühisest mälust (shared memory) andmeid ning esitab neid graafilisel kujul kasutajale. Kui 

kasutaja poolt sisestatakse visualiseeritud liideses mingisugune vastav käsk, saadab 

graafiline liides käsu edasi postkasti. Postkastist saadetakse info edasi protsessi, mis ootab 

kasutaja poolt sisestatavaid andmeid. Protsessi jõudnud andmed saadetakse käsklusena 

edasi süsteemi võrku või PLC-sse. [46] 

 

 

3.3.  ScadaBR 

 

3.3.1. Ülevaade ja litsents 

 

ScadaBR on Java´l baseeruv ning töötab kõikidel Java’t võimaldavatel 

operatsioonisüsteemidel (uuemad Windowsi süsteemid, Mac OS X ning ka levinumad 

Linuxi süsteemid), mis avaneb läbi programmi Apache Tomcat. Pärast vastava serveri üles 

laadimist Apache Tomcat´i läbi avaneb ligipääs SCADA-le veebibrauseri, eelistatavalt 

Firefox või  Chrome, kaudu. ScadaBR installatsiooniga kaasnevat faili avades muutub 

kättesaadavaks veebilehitseja brauser aknaga, kuhu on tarvis sisestada kasutaja poolt 

valitud kasutajanimi ja parool, mispeale avaneb ScadaBR kasutajaliides. Selles on 

võimalik luua protsesside visualisatsioone, graafikuid, statistikaid jne. Selleks saab 

kasutada veebilehitsejas pakutud liidese võimalusi kui ka üldlevinud 

programmeerimiskeeli. [47, 48] 

ScadaBR on loodud avatud lähtekoodiga tarkvarana. Programmi saab tasuta alla laadida 

ning seda modifitseerida pidades silmas GNU Üldise Avaliku Litsentsi sätestusi. Samuti on 

vabalt kättesaadav kogu programmi dokumentatsioon ning lähtekood ning selle muutmine 

ja levitamine on lubatud. [47] 

Programmi koduleht ning kogu allalaadimist, dokumentatsiooni, loodud projekte, 

süsteeminõudmisi jms käsitlev info on portugali keeles. Programmi inglise keelne info on 

saadaval avatud lähtekoodiga programme hõlmaval veebilehel SourceForge, mis on ainus 

koht, kus avaneb võimalus lugeda programmi inglise keelset manuaali. Ülejäänud 

ScadaBR kodulehel olev info on portugali keelne.  Ainus ScadaBR-i puudutav inglise 
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keelne kasutajatugi on saadaval programmi kodulehel asuvas valdavalt portugali keelses 

foorumis, kus on inglise keelt kõnelevatele inimestele sektsioon loodud. Lisaks sellele 

pakutakse programmi kodulehel portugali keeles kasutajatele veebipõhiseid koolitusi 

erinevatel programmi puudutavatel teemadel. ScadaBR kasutamine on raskendatud 

portugali keelt mitte mõistvale inimesele. Pühendumise ja pealehakkamise korral on 

võimalik kindlasti ka inglise keelsel kasutajal programmi kasutama õppida, aga see 

pikendab märgatavalt õppimisprotsessi. [47, 49, 50] 

Taustauuringu käigus selgub, et ScadaBR on kunagi mitmete ühinenud Brasiilia ettevõtete 

poolt loodud edasiarendus programmist Mango M2M, millel baseerub ka suurem osa 

ScadaBR põhimõttest. Programmi ScadaBR arendajad on tänaseks alustanud uue 

projektiga ning võtnud programmile uue nime - ScadaLTS. Uue tarkvara edasi arendamise 

põhjuseks oli püüe luua mitte portugali keelt kõnelevatele kasutajale programmi. 

Programmi kodulehel on toodud välja uue loodava programmi iseärasused ja andmeside 

protokollid. Hetkel programm veel allalaetav pole. [51] 

Kuna tegu on SCADA programmi Mango M2M arendusega ning ScadaBR baseerub 

laialdaselt antud programmil, on erinevaid installeerimiseks ja kasutamiseks vajalikke 

juhiseid ja manuaale saadaval ametlikul Mango M2M kodulehel. Siiski ei pruugi Mango 

M2M käsitlevad juhised olla enam sobilikud ja aktuaalsed ScadaBR jaoks, sest tegu on 

sisuliselt lahku kasvanud ning eraldi arendatud programmidega. [52] 

 

 

3.3.2. Programmi struktuur ja tööpõhimõte 

 

Joonisel 3.8. on kujutatud ScadaBR-i avaekraani pärast kasutaja loodud serverisse sisse 

logimist. Kasutajaliidese päises on välja toodud kõik vajalikud programmi kasutamiseks 

vajaminevad funktsioonid.  
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Joonis 3.8 Veebilehitsejas Google Chrome avatud ScadaBR kasutajaliides. 1 – watch list, 

2 – graphical views, 3 – alarms, 4 – reports, 5 – event handlers, 6 – data sources, 7 – 

scheduled event, 8 – compound event detectors, 9 – point links, 10 – scripting, 11 – users, 

12 – point hierarchy,     13 – mailing lists, 14 – publishers, 15 – maintenance events, 16 – 

system settings, 17 – import/export, 18 – SQL, 19 – logout, 20 – help. 

 

Protsesside monitoorimiseks saab kasutada kahte viisi. Esiteks on võimalik kasutada 

jälgimisnimekirja, mille andmeid uuendatakse reaal-ajas. Selle põhjal on programm 

võimeline looma andmeid kajastavaid tabeleid ja skeeme. Uuritava programmiga on 

võimalik luua mõõtetulemusi illustreerivaid graafilisi vaateid, mis on võimelised 

dünaamiliselt kuvama protsesse iseloomustavaid animeeritud pilte. Nii jälgimisnimekirja 

kui ka graafilisi vaateid saab avaldada ning kasutada neid näiteks avalikel veebilehtedel. 

Kontrolli väliste süsteemide üle saab saavutada nii jälgimisnimekirja kui graafiliste vaadete 

vastavate sisendite abil. Eelnevalt peab olema väärtuse sisestamise asukohas sätestatud 

sisestatava info välisesse süsteemi edastamise viis ja nõuded. 
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3.3.3. Andmeside- ja ühendusviisid 

 

Programmi kasutades selgub, et andmeallikatest pärinevad andmed on vajalikud 

programmi toimimiseks. Andmeallikas võib olla põhimõtteliselt ükskõik milline, oluliseks 

tingimuseks on, et andmeallikas toetab süsteemi poolt kasutatavaid andmeside protokolle. 

ScadaBR toetab üle 20 andmeside protokolli. Nende hulgas näiteks [53]:  

1) OPC; 

2) Modbus Serial; 

3) TCP; 

4) ASCII; 

5) DNP3; 

6) IEC101; 

7) BACnet.  

Andmete lugemine ja hankimine saab samuti toimuda üle HTTP ning SNMP. Lisaks ka 

süsteemivälisest SQL andmebaasist, kust on võimalik andmeid lugeda ja uuendada.  

 

 

3.4.   AdvancedHMI 

 

3.4.1. Ülevaade ja litsents 

 

AdvancedHMI põhineb .NET raamistikul ning selle graafilise osa loomiseks kasutatakse 

arenduskeskkonda Visual Studio, kuna mõlemad programmid on loodud töötama 

operatsioonisüsteemis Windows, on ka AdvancedHMI Windowsi operatsioonisüsteemi 

põhine tarkvara. [54] 

Programmi installeerimiseks on Sourceforge’s saadaval kõik vastavad programmid ning 

juhend, milles on samm sammult selgitatud AdvancedHMI installeerimist. Juhendis on 

toodud ülevaade programmi installeerimisest, graafilise poole loomisest ja väliste 

seadmetega ühendamisest. AdvancedHMI pakub juhiste ja juhtnööride esitamist ka 

kasutajaliideses. [55]   

Programmi põhifunktsioonide kasutamiseks ei ole tarvis programmeerimisoskust, kuid 

keerukamate väljundite saavutamiseks on siiski tarvis tunda Visual Basic’u koodi. [56] 
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Tasuta allalaetavat versiooni AdvancedHMI-st võib vabalt levitada ja kasutada. See on 

Üldise Avaliku Litsentsi (General Public Licence, GPL) all, mis tähendab ka seda, et 

programmis loodud projekte levitades peab nende lähtekood avalik olema. AdvancedHMI 

graafika on aga autoriõigustega kaitstud ning seda võib kasutada vaid AdvancedHMI 

projektides. Samuti on võimalik osta paari dollarilise tasu eest graafilisi lisapakette. Sama 

piirang kehtib ka DLL (Dynamic Link Library) kataloogidega. Programmi 

baaskomponentide kasutamine teistes tarkvara pakettides ei ole lubatud. Omades soovi 

teatud juhtseadiste kasutamise õiguse saamiseks, tuleb eraldi luba taotleda AdvancedHMI 

arendajate käest. [56] 

Programmi ametlikul kodulehel on mitmeid teemasid puudutav ligi 1000 kasutajaga 

foorum, milles on võimalik saada tehnilist tuge, jagada omapoolseid- ja lugeda teiste 

kasutajate jagatud õpetusi ning arutada muudel asjakohastel teemadel. Lisaks pakutakse 

kodulehel välja muid erinevaid tasulisi teenuseid, näiteks programmi eelsätestamist ja 

koolitusi. Pakutavate teenuste sektsiooni all on välja toodud hetkel kohapeal toimuvate 

koolituste tellimine, 600$ päev, millele lisandub ka koolitust läbiviivate töötajate ja 

seadmete transpordikulu kompenseerimine. [57, 58] 

 

 

3.4.2. Programmi struktuur ja tööpõhimõte 

 

AdvancedHMI käivitub läbi Visual Studio keskkonna. Joonisel 3.10 on kujutatud Visual 

Studio keskkonda üles laetud AdvancedHMI põhiekraani, milles alustatakse programmi 

loomist.  
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Joonis 3.10 AdvancedHMI avaekraan. 1 – Nupp Toolbox, milles avanevad kõik graafilise 

osa tarbeks vajaminevad vahendid, 2 – loodud programmi käivitamise nupp, 3 – aken 

erinvatele olemasolevatele projektidele ligipääsemiseks ja üleslaadimiseks, 4 – visuaalse 

osa kujundamise ja eelvaate aken, 5 -  projektis kasutatavate komponentide omaduste 

sätestamise aken 

 

Visual Studio keskkonnast avanevas AdvancedHMI programmis on võimalik ühendused 

väliste süsteemidega suhtlemiseks ning visualisatsioonid nende kujutamiseks. Samuti on 

võimalik ühendada AdvancedHMI erinevate serveritega ning nendest pärinevate andmete 

põhjal luua visualisatsioonid.  

Programmi kasutades selgub, et võimalik on kasutaja poolt loodud süsteemidele 

võimaldada ligipääs teistele kasutajatele ning ise sisse logida teistesse süsteemidesse. 

 

 

3.4.3. Andmeside- ja ühendusviisid 

 

AdvancedHMI kasutajaliidesest selgub, et programmis saab kasutada väliste süsteemidega 

suhtlemiseks järgnevaid draivereid ja andmeside protokolle: 

1) Ethernet/IP; 

2) Modbus/TCP; 

3) Modbus/RTU; 
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4) Omron FINS; 

5) HostLink; 

6) OPC; 

7) TwinCAT. 

Tarkvara arendajad tegelevad pidevalt uute andmeside protokollide ja draiverite toe 

loomisega. [56] 
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4. PROGRAMMIDE ANALÜÜS JA HINNANG 

 

4.1. Programmide võrdlus ja hinnangu andmine 

 

Antud peatükis analüüsitakse uuritud SCADA-programme ja antakse neile võrdlev 

hinnang. Analüüsi aluseks on eelnevates peatükkides välja toodud kirjeldused ja kogutud 

andmed, mille põhjal tehakse üldistused ja järeldused. Andmeid kogudes lähtuti 

põhimõttest, et need sisaldaksid samaväärset informatsiooni ning käsitleksid samu teemasi 

iga uuritava programmi kohta. Programmide hinnangute kujunemisel lähtutakse käesoleva 

töö teises peatükis väljatoodud kriteeriumitest ning hindamissüsteemist. Hinnete andmise 

selgitused ning põhjendused tuginevad kolmandas peatükis olevatele programmi 

kirjeldustele. Lisaks individuaalsele hindamisele, tuuakse iga programmi kriteeriumite 

hinnanguid välja ühes koondavas tabelis 4.1., milles antakse programmi üleüldine hinne 

kõiki kriteeriumeid silmas pidades. 

 

 

4.1.1. Rapid SCADA vastavus kriteeriumitele 

 

Rapid SCADA kasutamine, juhendites välja toodud info ning üleüldine programmi 

ülesehitus on asjakohane ja kvaliteetne. Programmi kodulehel väljatoodud tunni ajast 

õppimiskõverat võib pidada reaalseks, seega võib hinnata programmi Rapid SCADA 

õppimiskõverat ja vahendeid selle hõlbustamiseks hindega „viis“. 

Tarkvara tehniline tugi hõlmab endas programmi kodulehel olevat ametlikku foorumit,  

pakutakse tasulist tehnilist tuge ning „võtmed-kätte“ varianti. Enam-vähem kõikidele 

kasutajatele on abi ja tugi pakutud, seega võib hinnata antud kriteeriumit hindega „viis“. 

Operatsioonisüsteemid, millel Rapid SCADA töötab, on vaid Microsoft Windowsi (mis ei 

ole vaba tarkvaraline) põhised. Kasutajatele, kellele on oluline kõikide kasutatavate 

programmide vaba tarkvaralisus, mängib see ilmselt suuremat rolli, kui kasutajatele, 

kellele on oluline vaid kasutatava SCADA-programmi vaba tarkvaralisus. Kuna Rapid 
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SCADA piirdub vaid Microsoft Windowsi tarkvaral töötamisega ja on seega piiratud, 

hinnatakse seda kriteeriumit hindega „kaks“. 

Rapid SCADA toetab kõiki üldlevinud andmeside meetodeid ning võimaldab ka uute 

seadistamist, seega hinnatakse andmeside vahendite ja suhtlusviiside toetuse kriteeriumit 

hindega „viis“. 

 

 

4.1.2. pvbrowseri vastavus kriteeriumitele 

 

Pvbrowserit hõlmavas kasutajajuhendis on suur osa pvbrowseri sätestamiseks ja 

kasutamiseks vajalikke teadmisi esitatud. Programmi edukas kasutamine eeldab siiski 

programmeerimiskeelte oskust, mis eeldatavalt võimaldab luua täpsemaid ja keerukamaid 

süsteeme, kuid on keerukamalt õpitav. Seega hinnatakse pvbrowseri esimest kriteeriumit 

hindega „neli“. 

Tehnilise toe saamiseks on loodud vastav foorum ning antud e-maili aadressid, kuhu 

kirjutada probleemide puhul. Võrreldes Rapid SCADA-ga, puudub tasuline kasutajatugi 

ning samuti ei ole ka mingit programmi arendajate poolset lubadust kasutajale vastamisel. 

Seega hinnatakse pvbrowseri kasutajatuge hindega „neli“. 

Kuna pvbrowser toetab kõiki üldlevinud operatsioonisüsteemi, siis hinnatakse tema 

sobivust erinevate operatsioonisüsteemidega hindega „viis“. 

Pvbrowser võimaldab kasutada enamikke levinud andmeside protokolle ning omab samuti 

võimalust luua spetsiifilistele seadmetele uusi protokolle. Seega hinnatakse pvbrowseri 

kommunikatsioonivõimalusi hindega „viis“. 

 

 

4.1.3.  ScadaBR vastavus kriteeriumitele 

 

Programmi ScadaBR kasutamiseks on olemas põhjalik inglise keelne juhend, programm 

ise on täielikult inglise keelne ning erinevate kasutajaliidesesse kuuluvate osade juures on 

võimalik saada inglise keelseid juhised ja näpunäiteid. Seega hinnatakse programmi 

õppimiskõverat ja olemasolevaid vahendeid hindega „viis“.  
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ScadaBR’i tehniline tugi on suuremas osas portugali keelt mittekõnelevale kasutajale 

arusaamatu. Kasutamiseks on vaid ametlikus foorumis olev inglise keelne sektsioon. 

Kasutajatuge ja teenuseid kajastav info on samuti portugali keelne. Kuna siiski 

mingisugune inglise keelne tugi ScadaBR’ile eksisteerib, hinnatakse kasutajatoe olemasolu 

ja kvaliteedi kriteeriumit hindega „kaks“. 

Tarkvara vajab töötamiseks Java’t, mis töötab igal laialdaselt levinud 

operatsioonisüsteemil. Programmi ühilduvust erinevate operatsioonisüsteemidega 

hinnatakse hindega „viis“. 

ScadaBR toetab paljusi andmesideprotokolle, kuid võimalust selle tarbeks luua uusi 

puudub, seega saavad programmi kommunikatsioonivõimalused hindeks „kolm“. 

 

 

4.1.4. AdvancedHMI vastavus kriteeriumitele 

 

Programmi kasutamine saab toimuda edukalt ka programmeerimiskeeli oskamata. Olemas 

on kõiki teemasid hõlmavad manuaalid, programmisisesed juhised ja näpunäited. 

Õppimiskõverale ja selleks olemasolevatele vahenditele antakse hindeks „viis“. 

Tehnilise toe saamiseks on AdvancedHMI kodulehel olemas kasutajate foorum ning 

samuti on võimalus pöörduda e-maili teel programmi arendajate poole. Võimalik on 

soetada tasulisi kursuseid ja õpetusi ning võimaldatakse ka „võtmed-kätte“ varianti. 

Tehnilise toe hindeks antakse „viis“. 

Sarnaselt Rapid SCADA-le on AdvancedHMI töötav vaid Microsoft Windowsi 

operatsioonisüsteemidel, sest programm vajab töötamiseks Microsofti poolt loodud 

tarkvara. Seetõttu sarnaselt Rapid SCADA-le, saab AdvancedHMI erinevate 

operatsioonisüsteemidega ühildavuse kriteeriumi hindeks „kaks“. 

Hetkel toetab AdvancedHMI enamikke laialtlevinud andmeside meetodeid. Kasutajal ei 

ole võimalik ise teisi väliseid seadmeid tarkvaraga ühendada, aga kuna tarkvara arendajad 

tegelevad pidevalt uute seadistamisega, hinnatakse AdvancedHMI kommunikatsiooniviise 

hindega „neli“. 
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4.2. Uuritud programmide kokkuvõte 

 

Käesolevas töös võrreldud programmidele on esitatud kriteeriumitele vastavus ning 

hinnang allolevas tabelis 4.1.  

 

Tabel 4.1. Võrreldud programmide kokkuvõtlik hinnang viie palli skaalal 

 Õpitavus Tehniline tugi 
Toetatavad 

operatsioonisüsteemid 

Andmeside- 

ja 

ühendusviisid 

Kokku 

Rapid SCADA 5 5 2 5 17 

pvbrowser 4 4 5 5 18 

ScadaBR 5 2 5 3 15 

AdvancedHMI 5 5 2 4 16 

 

Tabelis 4.1. kajastatavate tulemuste põhjal selgus, et kõige rohkem vastas töös seatud 

kriteeriumitele ning parima punktisumma sai antud hinnete põhjal programm pvbrowser. 

Seda võib ühtlasi pidada ka töös võrreldud programmide hulgast universaalseimaks. 

Sellele tulemusele tuginedes võib väita, et kasutaja, kel ei ole mingeid spetsiifilisi vajadusi 

ega eelistusi, peaks vaba tarkvaralist SCADA programmi otsides kasutusele võtma 

pvbrowseri. Programmi kasutuse ainsaks puuduseks võib pidada vajadust mõne 

programmeerimiskeele oskamise järele, kuid nagu ennegi töös välja toodud sai – see ei ole 

möödapääsmatuks takistuseks.  

Protsesside visualiseerimise ja andmehõive õpetamise läbi viimiseks osutus parimaks 

SCADA-programmiks AdvancedHMI, mis vastas samuti suuremas osas kõikidele töös 

seatud kriteeriumitele. Programmi põhiliseks eeliseks pvbrowseri ees on lihtne õpitavus ja 

kasutatavus – ei ole tarvis osata programmeerimist. AdvancedHMI peamiseks 

puudujäägiks on vaid Windowsi põhistel süsteemidel töötamine, mistõttu ei saa seda 

pidada universaalseimaks programmiks. Sellegi poolest on Windowsi põhiste 

operatsioonisüsteemide kasutamine on laialdaselt levinud, sh ka Eesti Maaülikoolis ning 

seda oskavad paljud inimesed.  
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Andmeside vahendite ja suhtlusviiside omaduste poolest tasub esile tõsta ka programme 

Rapid SCADA ja pvbrowser. 

Käesolevas töös kõikidele kriteeriumitele enim vastanud programm pvbrowser meeldis 

kasutajasõbralikkuse ja –liidese ning omaduste poolest töö autorile kõige enam. 

Lisaks töös käsitletud SCADA-programmidele eksisteerib mitmeid teisi, erinevate 

kasutajalitsentsiga programme, mida antud töö maht ei võimaldanud uurimise alla võtta. 

Täpsema hinnangu andmiseks oleks võinud programme testida ka reaalsete süsteemide 

peal. 

Neljast uuritud SCADA-programmist ostutus sobivaimaks Eesti Maaülikoolis üliõpilastele 

protsesside visualiseerimise ja andmehõive õpetamiseks AdvancedHMI. Seda programmi 

saab kasutada laboratoorsete tööde läbi viimisel erinevate süsteemide juhtimiseks, 

jälgimiseks ja andmehõiveks. 

Tänu töös läbiviidud uuringule, on tulevastel vaba tarkvaralist SCADA-programmi 

valivatel kasutajatel või erinevaid SCADA-programme võrrelda soovijatel seda antud tööle 

tuginedes kergem teha.   
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli selgitada nelja erineva vaba tarkvaralise SCADA-programmi 

hulgast universaalseim ning Eesti Maaülikooli üliõpilastele protsesside visualiseerimise ja 

andmehõive õpetamiseks sobivaim. Programmide võrdlusel  hinnati õppimiskõverat ja 

seda hõlbustavaid vahendeid, kasutajatuge ning programmi poolt toetatavaid 

operatsioonisüsteeme ning andmesidemeetodite ja ühendusviiside toetamist. 

Bakalaureuse töö tulemusena selgus, et uuritud programmidest kõige rohkem vastab 

kriteeriumitele pvbrowser, mis on seega töös võrreldud programmide hulgast 

universaalseim. Puudujääke esines pvbrowseri kasutajatoes ja õpitavuses, peamiseks 

takistuseks programmi kasutamisel on vajadus programmeerimise oskuse järele. Eesti 

Maaülikooli üliõpilastele protsesside visualiseerimise ja andmehõive õpetamiseks 

sobivaimaks programmiks osutus AdvancedHMI, mida on kerge kasutada ja õppida, kuid 

mille põhiliseks puuduseks on Windowsi põhine olemus. 

SCADA-programmi hulgast universaalseim ning Eesti Maaülikooli üliõpilastele 

protsesside visualiseerimise ja andmehõive õpetamiseks sobivaim. 

Uurimistöö käigus viidi läbi kõik algselt planeeritud etapid – otsingumootoritest ja 

veebikeskkondadest valiti välja neli perspektiivikamat programmi, mida analüüsima 

hakata, ja toodi välja nende omadused. Nende põhjal koostati võrdlus ja valiti välja parim.  

Käesolevas töös anti ülevaade SCADA-süsteemidest ning viidi läbi nende võrdlev uuring. 

Selle tulemusena on võimalik nii tulevastel kui ka praegustel SCADA kasutajatel saada 

ettekujutus antud teemas ning soovitused vaba tarkvaralise SCADA-programmi valimisel.  

Nii veebikeskkonnast SourceForge kui ka otsingumootoritest pärinevate informatsiooni 

põhjal on vaba tarkvaralisi SCADA-programme lisaks töös uuritud neljale programmile 

rohkem, mis annab alust edasisteks uuringuteks ja analüüsiks. Uuringu saaks kindlasti läbi 

viia ka vaba tarkvaralisi ja omandilisi SCADA-programme võrreldes. Järgmistes 

uuringutes võib lisaks programmide võrdlusele ühendada kokku terviklik SCADA-

süsteem, millel erinevaid SCADA-programme testida.  
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SUMMARY 

 

The main objective of this thesis is to identify from four different free software SCADA 

programs the most universal for user and suitable teaching process visualization and data 

acquisition to students of Estonian University of Life Sciences. Programs are analysed and 

compared by four criteria: learning curve and materials helping to improve it, user support, 

support of different operating systems and means of communication and connectivity 

methods. 

As a result of the research it was found that pvbrowser met most criteria and is the most 

universal of the compared programs. There were some shortages in the programs user 

support and learnability. The main obstacle of the pvbrowser was the need for 

programming skills. The best program for teaching process visualization and data 

acquisition to students of Estonian University of Life Sciences is AdvancedHMI that is 

easy to use and learn. The main drawback is that AdvancedHMI is only Windows-based 

software. 

All the planned stages were achieved during the thesis – four SCADA programs were 

chosen from different search engines and websites which were analyzed and their 

properties brought out. These formed the basis of reference and selection of the best. 

In this paper, an overview of SCADA systems was given and a comparative study was 

carried out. As a result it is possible for current and future SCADA users to get overview 

of SCADA and information about selecting the software. 

Many other SCADA programs can be found from web environment SourceForge and 

different search engines. This gives reason to carry out further researches in the future, 

since the amount of programs used in the comparison can be extended. It is also possible  

in the future to  compare free software and proprietary software. For even specific 

research, the SCADA programs can be tested on real systems. 
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