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Program diplomske naloge 

V diplomski nalogi prikaţite uporabo različnih tehnologij, ki so bile uporabljene pri 

nadgradnji spletnega portala Perun, namenjenega izmenjavi podatkov med udeleţenci na 

trgu električne energije v Sloveniji. Pri tem se osredotočite predvsem na tisti del, ki se 

ukvarja s prikazom različnih podatkov o merilnih mestih potem, ko je bil razvit postopek 

za avtomatski zajem teh podatkov. Na tem delu prikaţite, kako s pomočjo orodja Rational 

Application Developer razvijemo aplikacijo, ki sledi trinivojskemu arhitekturnemu 

modelu. 
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Povzetek 

V diplomski nalogi je opisan portal Perun, ki je namenjen izmenjavi podatkov med udeleţenci na 

trgu električne energije v Sloveniji.  

V uvodnem delu so opisana večinoma vsa podjetja, ki so udeleţena na trgu električne energije. 

Na kratko je predstavljeno tudi podjetje Informatika d.d., ki  je za potrebe teh udeleţencev razvila 

več informacijskih rešitev, med drugimi tudi portal Perun. V drugem poglavju je ta portal 

predstavljen. Opisan je njegov nastanek in tehnične karakteristike. V tretjem poglavju so opisane 

različne tehnologije, ki so bile uporabljene pri nadgradnji spletnega portala Perun, ko je bilo 

potrebno avtomatizirati določene postopke. Četrto poglavje predstavlja del te nadgradnje, 

aplikacijo Evidenca MM, preko katere lahko dobavitelji električne energije za posamezno 

merilno mesto poiščejo 15 min merilne podatke. Aplikacija je namenjena tudi izmenjavi 

podatkov med dobavitelji električne energije in sistemskimi operaterji distribucijskega omreţja.  

V petem poglavju je prikazan postopek izdelave dela prej omenjene aplikacije. Aplikacija je 

izdelana s pomočjo orodja Rational Application Developer in sledi trinivojskemu arhitekturnemu 

modelu. 

Abstract 

This thesis describes the portal Perun, which is designed to exchange data between participants in 

the electricity market in Slovenia. 

In chapter one is a short presentation of all companies which are involved in the electricity 

market. It is also presented company Informatika d.d., which for the purposes of the 

aforementioned participants developed a number of IT solutions, among others, the portal Perun. 

Chapter two presents this portal. It is described by its history, the technical characteristics and its 

protection. The third chapter describes the various technologies that were used in the upgrade 

portal Perun, when it was necessary to automate certain processes. Chapter four gives a 

presentation of application Evidenca MM, through which suppliers of electricity for each 

measurement point to find 15 min measurement data. The application is also intended to 

exchange data between electricity suppliers and distribution system operators. Chapter five 

presents the process of manufacture of the aforementioned application. The application is 

designed using Rational Application Developer tool and follows the three tier architecture model. 
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1 Uvod 

Osrednja tema diplomske naloge je prikaz dela spletnega portala, ki je namenjen izmenjavi 

podatkov med različnimi podjetji s področja oskrbe z električno energijo. Tu se srečujejo različna 

podjetja in ustanove, ki nastopajo na poti od objektov, ki proizvajajo električno energijo, do 

končnega porabnika. V tem razdelku si bomo najprej ogledali vlogo teh podjetij. 

Elektrika se proizvaja iz različnih virov. Tudi v Sloveniji imamo različne načine proizvodnje 

električne energije. Elektriko proizvajajo v jedrski elektrarni Krško, v hidroelektrarnah in v 

termoelektrarnah. Poleg teh omenjenih elektrarn so še nekateri manjši proizvajalci. Kolikšen deleţ 

proizvodnje elektrike v Sloveniji predstavlja posamezen tip elektrarn, si lahko ogledamo na 

spodnji sliki. 

 

    Slika 1: Proizvodnja elektrike v Sloveniji 

   (vir: http://www.ekorg.si/UserFiles/File/OBNOVLJIVI%20VIRI%20ENERGIJE.pdf) 

V Sloveniji imamo nekaj večjih proizvodnih druţb: 

 Dravske elektrarne Maribor 

 Savske elektrarne Ljubljana 

 Soške elektrarne Nova gorica 

 Termoelektrarna Šoštanj 

 Termoelektrarna Brestanica 

 Jedrska elektrarna Krško 

Slovenija je prepletena z elektrodistribucijskem omreţjem (Slika 2). To je sestavljeno iz 

razdelilnih transformatorskih postaj, transformatorskih postaj in končnega dela omreţja (drogovi, 

ţice, kabli). Preko elektrodistribucijskega omreţja teče električna energija od mesta proizvodnje 

do končnih odjemalcev. Proizvajalec oddaja električno energijo v distribucijsko omreţje, 

odjemalec pa iz tega omreţja odjema električno energijo. Odjemalci električne energije so 

gospodinjstva in poslovni subjekti. 
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Slika 2: Distribucijsko omrežje za električno energijo 

(vir: http://www.ekorg.si/UserFiles/File/OBNOVLJIVI%20VIRI%20ENERGIJE.pdf) 

Za delovanje in obratovanje distribucijskega omreţja za električno energijo v Sloveniji skrbi 

druţba SODO d.o.o. Njeno ime, SODO, je kratica, ki pomeni sistemski operater distribucijskega 

omreţja. SODO d.o.o. je izvajalec javne gospodarske sluţbe na področju distribucije električne 

energije. Podjetje je bilo ustanovljeno zaradi formalne zadostitve evropskim zahtevam. SODO 

d.o.o. je zadolţen za širitev in vzdrţevanje distribucijskega omreţja. Njegova osnovna dejavnost 

je distribucija električne energije. 

Kot posredniki med proizvajalci električne energije (elektrarnami) in odjemalci nastopajo 

dobavitelji električne energije. Dejavnost dobavitelja električne energije je prodaja energije. 

Dobavitelji električne energije so torej posredniki na veleprodajnem trgu električne energije med 

proizvajalci električne energije in med končnimi odjemalci. Dobavitelji kupujejo električno 

energijo v takšnih količinah, kot jo odjemalci potrebujejo. Odjemalci prosto izbirajo svojega 

dobavitelja električne energije. Večji dobavitelji električne energije gospodinjstvom in pravnim 

subjektom (podjetjem) na slovenskem trgu so: 

 Elektro Ljubljana d.d. 

 Elektro Maribor d.d. 

 Elektro Celje d.d. 

 Elektro Primorska d.d. 

 Elektro Gorenjska d.d. 

 GEN-I d.o.o. 

 PETROL ENERGETIKA D.O.O. 

 GEN ENERGIJA D.O.O. 

Poleg naštetih obstajajo še nekateri drugi dobavitelji. Vseh aktivnih dobaviteljev v Sloveniji je 

pribliţno dvajset.  

Ob ustanoviti SODO d.o.o., ko dobavitelji niso bili več upravljalci distribucijskega omreţja, je 

nastal problem plačevanja omreţnine. Odjemalci bi morali dobavitelju plačevati račun za 
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dobavljeno energijo in podjetju SODO račun za uporabo omreţja. To pa bi zapletlo postopke. 

Zato so se dogovorili, da bodo odjemalci še naprej prejemali samo en račun, in sicer od 

dobavitelja. Dobavitelj na računu ločeno prikaţe omreţnino in jo potem nakaţe SODO d.o.o.. 

Preden se priključimo na elektroenergetsko omreţje, moramo od ene od naslednjih organizacij: 

Elektro Ljubljana d.d., Elektro Maribor d.d., Elektro Celje d.d., Elektro Primorska d.d. ali Elektro 

Gorenjska d.d. pridobiti soglasje za priključitev. Pri katerem podjetju dobimo soglasje, je odvisno 

od tega, v katerem delu Slovenije smo. Rečemo tudi, da je Slovenija razdeljena na pet distribucij. 

Distribucija je določen del električnega omreţja, po katerem poteka prenos električne energije od 

proizvajalca do potrošnika. Po drugi strani pa s tem izrazom označujemo podjetje, ki upravlja s 

tem delom omreţja. Distribucije so torej pooblaščena podjetja, katerih naloga je distribucija 

električne energije v Sloveniji (torej gradnja in vzdrţevanje distribucijskega omreţja). Vsem 

petim prej naštetim podjetjem pravimo izvajalci nalog SODO. Ti so v pogodbenem razmerju z 

druţbo SODO d.o.o. Med seboj delujejo ločeno, neodvisno in vsi pod enakimi pogoji. Rečemo 

jim tudi distributerji električne energije. Zgoraj omenjeni  izvajalci nalog SODO so sicer hkrati 

tudi dobavitelji električne energije, vendar mora biti ta del njihovega poslovanja povsem ločen od 

distribucijske vloge. 

Na trgu električne energije imamo še nekatere druge udeleţence. To so: 

 Javna Agencija Republike Slovenije za električno energijo (JARSE) 

 BORZEN 

 Ministrstvo za gospodarstvo  

JARSE odloča o cenah za uporabo elektroenergetskih omreţij. BORZEN je organizator trga z 

električno energijo. Ministrstvo za gospodarstvo skrbi za energetsko politiko drţave na področju 

oskrbe z energijo.  

Odjemalcev električne energije je veliko (vsa gospodinjstva, podjetja…), še več pa podatkov. Ti 

podatki se morajo evidentirati. Zajemajo se na merilnih mestih. Hraniti je potrebno podatke o 

vsakem merilnem mestu. Merilno mesto okviru elektrodistribucijskega omreţja identificiramo s 

številko merilnega mesta. Merilno mesto vsebuje podatke o lastniku, plačniku in naslovniku 

merilnega mesta, distribuciji, o vrsti obračuna, vrsti merilne naprave, naslovu merilnega mesta in 

še veliko drugih podatkov, ki so pomembni za delovanje celotnega procesa. Včasih so morali vse 

podatke zapisovati na papir, kar ob velikem obsegu poslovanja enostavno ni več mogoče. Potreba 

po izmenjavi podatkov med dobavitelji in sistemskim operaterjem distribucijskega omreţja na 

enem mestu je privedla do ustanovitve portala Perun. Več o portalu Perun si bomo ogledali v 

naslednjem poglavju. 

1.1 Osnovni opis podjetja Informatika d.d. 

Informatika d.d. je druţba, ki kot zunanji izvajalec za različne naročnike izvaja informacijske 

storitve. Podjetje ima več kot 40 let izkušenj v razvoju informacijskih rešitev in izvajanju 

storitev. Naročniki njenih storitev so večinoma javna podjetja za distribucijo električne energije 

Slovenije. Svetuje pri izgradnji celovitih informacijskih sistemov, informacijskih rešitev, 

podatkovnih skladišč ter direktorskih informacijskih sistemov. V podjetju razvijajo tudi 

programske rešitve, kjer se kot sistem za delo z bazami podatkov uporablja sistem IBM DB2. 

Slednji sistemi so precej veliki, saj dosegajo v povprečju 220.000 transakcij dnevno. V podjetju 
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uporabljajo predvsem programska orodja podjetij Microsoft, IBM (Lotus Notes/Domino) in CA 

(CA Forest&Trees). 

Informatika d.d. je registrirana za: 

 obdelavo podatkov 

 dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami 

 svetovanje in oskrba z računalniškimi programi 

 svetovanje o računalniških napravah 

 druge računalniške dejavnosti 

Podjetje se v osnovi deli na dva sektorja. Prvi je sektor za produkcijo in drugi sektor za razvoj. 

V sektorju za produkcijo skrbijo za izvajanje transakcij in za vzdrţevanje centralnega 

računalniškega operacijskega sistema z vsemi pripadajočimi podsistemi, kot so z/OS, DB2, CICS 

itd. V okviru prakse sem delala v sektorju za razvoj, v oddelku za razvoj programske opreme. 

V  tem oddelku skrbijo za: 

 razvoj in vzdrţevanje spletnega portala Perun 

 pripravo izpisa večjega števila dokumentov (pogodbe, dopisi…), pri čemer 

 razvijajo programe za izpis dokumentov 

 hranjenje dokumentov v elektronski obliki, pri čemer: 

 razvijajo programe za optično branje dokumentov in arhiviranje v elektronski 

obliki 

 izdelujejo grafične vmesnike za iskanje in prikaz dokumentov iz arhiva 

 izdelujejo programe za obdelavo podatkov iz arhiva 

 skrbijo za podatkovni model arhiva 

 prenos podatkov med bankami, SODO, BORZEN in drugimi udeleţenci trga 

 povezovanje drugih programov v informacijski sistem podjetja, kjer 

  izdelujejo in skrbijo za podatkovni model 

 analizo in izvoz podatkov, ter podporo poslovnim funkcijam prodaje električne energije 

in dostopa do omreţja, kot so 

 izdelava in vzdrţevanje modela podatkov za posamezne poslovne funkcije 

(zahteva za dostop, pogodba o dostopu itd.) 

 izdelava in vzdrţevanje aplikacij za podporo poslovnim funkcijam 

 skrb za podatke (gre za vsebino podatkov, ki jih analizirajo) 
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2 Portal Perun 

2.1 Osnovni opis  

Ena glavnih storitev podjetja Informatika je razvoj in vzdrţevanje spletnega portala Perun. Spletni 

portal Perun je zasnovan za izmenjavo podatkov med dobavitelji električne energije in izvajalci 

nalog SODO za distribucijo električne energije v republiki Sloveniji. Namenjen je vsem 

dobaviteljem električne energije, ki svojim odjemalcem dobavljajo električno energijo. 

Udeleţenci trga z električno energijo preko spletnega portala izmenjujejo informacije in naloge na 

enem mestu. Tako je celoten proces pregleden, sodoben in enostaven.  

Portal je razdeljen v intranetni del in internetni del. Sestavlja ga večje število modulov. Module 

sestavlja ena ali več aplikacij (Slika 3). S klikom na posamezni modul se odpre seznam aplikacij, 

ki sestavljajo ta modul. Aplikacije: 

 Zahteva za menjavo dobavitelja: aplikacija omogoči dobavitelju 

 Evidenca MM: dobavitelj vloţi zahtevo za evidenco merilnih mest (za opis aplikacije 

Evidenca MM glej stran 20) 

 Zahteva za dostop: zahteva za dostop do omreţja 

 Predvidena menjava dobavitelja: statistični izpis podatkov o menjavah dobavitelja 

 Sprememba bremenitve: menjava načina bremenitve in priprava nove pogodbe o dostopu 

 Krpan: upravljanje s pogodbami o nakupu in prodaji električne energije 
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Slika 3: Prikaz modulov in aplikacij 

Prvi, intranetni del, je dostopen le notranjim uporabnikom. Ti so izvajalci nalog SODO (na strani 

9 omenjenih pet Elektro podjetij) oziroma distribucije. 

Uporabnik iz določene distribucije ima pravico do pregleda podatkov le za svojo distribucijo. To 

pomeni, da uporabnik iz distribucije Elektro Ljubljana ne more videti podatkov npr. iz distribucije 

Elektro Celje. Vsaki distribuciji pripadajo določeni moduli, v skladu s tem, katere module je 

posamezni distributer zakupil pri podjetju Informatika. 
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Slika 4: Prikaz vstopa v intranetni del  

Drugi del je dostopen zunanjim uporabnikom, torej vsem dobaviteljem električne energije. 

Internetni del je namenjen tudi za izmenjavo podatkov ostalih udeleţencev trga električne 

energije. Pravice uporabnikom (podjetjem) v internetnem delu dodeljuje SODO d.o.o.. 

Tako kot v intranetnem delu ima uporabnik tudi v internetnem delu pravico do pregleda le svojih 

podatkov. Tako na primer SODO d.o.o. ne more pregledovati podatkov dobavitelja Elektro 

Ljubljana.  

V levem meniju so postavljene povezave do aplikacij, kot to prikazuje Slika 5. Preko vrhnjega 

menija lahko uporabnik dostopa do kontaktnih podatkov, dokumentov (kot so SODO pogodbe), 

do pomoči uporabnikom in do nastavitev uporabniškega profila. V profilu uporabnika si 

uporabnik lahko spremeni geslo in dopolni kontaktne podatke (kot npr. e-pošta, telefon). 
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Slika 5: Prikaz vstopa v internetni del 

Vsi avtorizirani uporabniki preko portala dostopajo do različnih spletnih aplikacij. Namen teh 

spletnih aplikacij je predvsem komunikacija (v smislu izmenjave podatkov) med dobavitelji in 

distributerji električne energije. Spletne aplikacije se uporabljajo za podporo poslovnim procesom, 

ki so vezane na oskrbo odjemalcev z električno energijo.   

Spletne aplikacije na portalu Perun so izdelane v programskih jezikih PHP in java. 

Perun se povezuje s podsistemi v Informatiki, kot je na primer podatkovna baza DB2. 

2.2 Vzroki nastanka 

Prvotni namen portala Perun je bil narediti internetno aplikacijo, s katero so hoteli prikazati vsa 

merilna mesta, ki so glede na izmerjene moči v zadnjih treh mesecih prekoračile v 

elektroenergetskem soglasju odobreno moč. Za ta namen je bila razvita aplikacija za okolje 

Windows v jeziku Visual Basic. Zaradi spremembe okolja so nove aplikacije razvili s 

programskim jezikom PHP v razvojnem okolju Eclipse. Kasneje so določene aplikacije razvili 

tudi z drugimi razvojnimi orodji kot so IBM Rational Application Developer (V 7.5) in Microsoft 

Visual Studio 2005. V načrtu je bilo takrat predvideno, da bi v intranetnem delu bilo kar 121 

aplikacij, v internetnem delu pa 12 aplikacij. Leta 2006 je bilo pribliţno 280 uporabnikov portala. 

Dejanski razvoj portala Perun se je začel z zahtevo uporabnikov po realizaciji računalniške 

podpore (rešitve) za poslovni postopek, ki se imenuje Zahteva za menjavo dobavitelja električne 

energije na merilnem mestu. Odjemalec električne energije ima namreč pravico, da zamenja 

dobavitelja električne energije. Z novim dobaviteljem sklene pogodbo. Na podlagi pogodbe novi 

dobavitelj poda zahtevo za menjavo dobavitelja podjetju SODO d.o.o.. Podjetje SODO d.o.o. 

zahtevo odobri ali pa jo zavrne. V primeru odobritve se zamenjava dobavitelja izvede v 

naslednjem mesecu.  

Pri zamenjavi dobavitelja električne energije je uporabnik zahtevo za menjavo dobavitelja 

električne energije vloţil v pisni obliki. Ker postopek v letu 2005 še ni bil računalniško podprt, je 

bil postopek zapleten. To je privedlo do tega, da je bilo izvajanje in upravljanje v praksi 
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neusklajeno. Zahtevo za menjavo dobavitelja električne energije na merilnem mestu je dobavitelj 

sistemskim operaterjem distribucijskega omreţja podal preko telefona, dopisa ali elektronske 

pošte. Javna agencija Republike Slovenije za energijo je zahtevala, da se postopek Zahteva za 

menjavo dobavitelja električne energije na merilnem mestu vodi v skladu z Zakonom o splošnem 

upravnem postopku (ZUP). 

Da bi odjemalcem omogočili hitro in enostavno zamenjavo dobavitelja, distributerjem pa podatke 

o tem, kateri odjemalci pripadajo določenim dobaviteljem, ter hkrati zadostili omenjeni zahtevi 

JARSE, so potrebovali ustrezno rešitev. Za rešitev takšnega problema je bila potrebna učinkovita 

komunikacija med udeleţenci poslovnega postopka (med dobavitelji in sistemski operaterji 

distribucijskega omreţja). 

Kot tehnični del rešitve je bila podana moţnost uporabe spletnega portala. Ustrezna rešitev je bila 

razvita v prvi polovici leta 2005. V drugi polovici leta 2005 je bilo testno obdobje. Poleg spletnih 

razvijalcev so portal testirali tudi dobavitelji. Pripombe in ţelje dobaviteljev so se upoštevale in 

tako dvignile raven uporabnosti in funkcionalnosti. 

Leta 2006 je bil portal prvič uporabljen v produkcijskem okolju. Od takrat naprej se stalno 

spreminja v skladu z zahtevami zakonodaje in njegovih uporabnikov. Število aplikacij, 

uporabnikov in uporabljenih tehnologij raste. 

2.3 Tehnične karakteristike portala Perun 

Kot smo omenili prej, je portal razdeljen na intranetni in internetni del. Na sliki Slika 6 je 

intranetni del prikazan na desni strani, internetni pa levo. Do portala Perun torej preko 

intranetnega dela dostopajo notranji uporabniki. Ti so izvajalci nalog SODO – distributerji, ali kot 

je na sliki označeno, distribucije. Z leve strani pa je prikazan dostop zunanjih uporabnikov, torej 

dobaviteljev električne energije. 

Ko se uporabnik prijavi v portal, je funkcionalnost portala (število modulov) odvisna od njegove 

vloge. Ta se preveri v postopku avtorizacije. Pri poskusu dostopa do portala je sam postopek 

avtorizacije razdeljen v dva dela. Podjetje Informatika izvaja tisti del avtorizacije, ki preverja, ali 

uporabnik pripada distributerju, ki ima pravico uporabe določenega modula. Drugi del avtorizacije 

pa je v pristojnosti posameznega distributerja. Ta uporabnika avtorizira (mu omogoči ali 

onemogoči dostop do ustreznih podatkov) glede na njegovo delovno mesto in vlogo v podjetju. 
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Slika 6: Shema dostopa do aplikacije PERUN 

Portal teče na spletnem streţniku Apache. Celoten sistem deluje na IBM mainframe tehnologiji v 

operacijskem sistemu IBM z/OS. Uporabljen je sistem za delo z relacijskimi bazami podatkov 

IBM DB2 (V 9.1). V sami podatkovni bazi je več kot 10 TB podatkov, razporejenih v več kot 

1200 tabel.  

Za izvajanje spletnih aplikacij, ki so napisane v programskih jeziki java in PHP, se uporablja 

streţnik Websphere Application Server. Razvoj aplikacij teče v programskem okolju Rational 

Application Developer. 

Delovanje spletnega portala je bilo preizkušeno na spletnem brskalniku Internet Explorer in 

Mozilla Firefox. Meritev, ki je bila opravljena v mesecu aprilu 2010, je pokazala 99,43% 

razpoloţljivosti portala. 

2.4 Zaščita portala Perun 

Ker so na portalu dostopni pomembni podatki, je nujen del same izvedbe portala tudi ustrezna 

zaščita samega portala in skrb za varovanje podatkov. Tako vsak uporabnik (dobavitelj električne 

energije ali izvajalec nalog SODO) pridobi avtorizacijo za dostop do portala PERUN šele, ko 

podpiše Izjavo o varovanju dodeljenega gesla za uporabo portala PERUN. Za dodeljevanje 

uporabniških imen in gesel je zadolţen SODO d.o.o..  

Narejena je tudi vsa potrebna zaščita, ki portal tehnično ustrezno ščiti pred zlorabami. Tako so 

uporabniška gesla ustrezno kodirana in shranjena v posebni DB2 tabeli. Dostop do uporabniških 

modulov je onemogočen brez ustrezne avtorizacije uporabnika. Avtorizacija določi tudi obseg 

uporabe: 

 za vsakega uporabnika posebej 

 

 



  17 

 za nivo skupine uporabnikov (več uporabnikov ima enak delovni profil)  

 v okviru organizacijske sheme podjetja in uvrstitve delavca v ustrezno enoto ali delovno 

mesto 

Uporabniki imajo na izbiro različne module in znotraj njih aplikacije. Če uporabnik ni avtoriziran, 

uporaba katerekoli aplikacije na portalu ni mogoča. Tudi pri prehodu med posameznimi 

aplikacijami znotraj portala se vedno izvaja uporabnikova avtorizacija.  

Po 30 min neaktivnosti uporabnika na portalu se zahteva ponovna prijava uporabnika. To pomeni, 

da sistem po tem času avtomatično odjavi uporabnika. Neaktivnost uporabnika na portalu pomeni, 

da uporabnik ni izvedel nobenega dogodka na strani.  

Pred predajo v uporabo je bil portal varnostno pregledan iz strani pooblaščenega zunanjega 

izvajalca. 

Za večjo zaščito pred vdori v prihodnosti je načrtovana uporaba digitalnih potrdil, ki pa j trenutno 

še niso v uporabi.  

Potrebno je zagotoviti tudi ustrezno varnostno kopiranje podatkov. Tako se enkrat tedensko  

varnostno kopira celoten sistem, dnevno pa se arhivirajo tekoče spremembe. Vsa vzdrţevalna dela 

se opravljajo v naprej dogovorjenih terminih, navadno v nočnem času, ko portal ni obremenjen. 

3 Programsko okolje  

Spletne aplikacije so vse bolj kompleksne. Zato si moramo za njihov razvoj izbrati primerne 

tehnologije. V podjetju Informatika smo za razvoj in načrtovanje spletnih aplikacij uporabili 

sledeče programske produkte: Rational Application Developer, Java Server Faces in WebSphere 

Application Server. Podrobneje jih bomo predstavili v nadaljevanju. 

3.1 Rational Application Developer 

Programsko razvojno okolje Rational Application Developer (RAD) je integrirano razvojno 

okolje, ki ga je razvil IBM za vizualno oblikovanje, izgradnjo, testiranje in pripravo spletnih 

storitev, portalov in aplikacij, pisanih v programskem jeziku java. Programerjem omogoča 

načrtovanje, razvoj in pripravo njihovih aplikacij. RAD vključuje tudi orodja za izboljšavo 

kakovosti kode in poenostavi razvoj aplikacij, ki uporabljajo ogrodje JSF.  

 

 



  18 

 

Slika 7: Rational Application Develper 

3.2 JavaServer Faces (JSF) 

JavaServer Faces (JSF) je ogrodje za razvoj spletnih aplikacij. Tehnologijo JSF uporabljamo, ker 

poenostavlja izgradnjo uporabniških vmesnikov za javanske streţniške aplikacije. Vsebuje 

knjiţnico gradnikov, ki omogočajo enostavno izgradnjo uporabniškega vmesnika na spletnih 

straneh. Te so razvite s spomočjo tehnologije JSP (JavaServer Pages). Z JSP tehnologijo lahko 

spletno aplikacijo hitro ustvarimo in jo laţje vzdrţujemo.  

JSF omogoča ločitev poslovne logike od oblikovanja same strani (predstavitve grafičnega 

uporabniškega vmesnika). Spodnja slika prikazuje shemo arhitekture spletne aplikacije, ko je 

uporabljeno ogrodje JSF. Odjemalec z uporabo gradnikov ogrodja JSF pošilja zahteve na streţnik 

in od njega sprejema rezultate. 
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Slika 8: JSF v arhitekturi spletne aplikacije  

(prilagojeno po [10]) 

3.3 WebSphere Application Server 

Da JSF aplikacije delujejo, potrebujemo ustrezen aplikacijski streţnik. WebSphere Application 

Server (WAS) je aplikacijski streţnik, ki ga je razvil IBM. Na tem streţniku lahko poganjamo le  

aplikacije, ki so napisane v jeziku java. Do aplikacij na streţniku dostopamo s pomočjo lokalnega 

odjemalca, ki je kar spletni brskalnik. Odjemalec se poveţe na aplikacijski streţnik. Ta sprejema 

zahteve odjemalca. Med izvajanjem aplikacije se streţnik povezuje na podatkovno bazo, iz katere 

črpa podatke. Ko se aplikacija se izvede, streţnik pošlje podatke nazaj odjemalcu. 

 

 

Slika 9: Websphere Application Server 
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4 Avtomatizacija izmenjave merilnih podatkov 

Portal Perun ima moţnost posredovanja merilnih podatkov dobaviteljem. Trenutno se izvajajo 

daljinske meritve električnih veličin na pribliţno 12000 merilnih mestih v slovenski 

elektrodistribuciji. Merilno mesto (MM) je mesto, kjer električno energijo prevzame uporabnik z 

nameščeno merilno krmilno napravo. Na večini merilnih mest je moţno, da so podatki so za 

posamezno merilno mesto zajeti v 15 minutnih intervalih. Tem podatkom pravimo 15 min merilni 

podatki. Ta čas zadošča potrebam dobavitelja, da si lahko v okviru določenega časovnega obdobja 

izdela diagram dnevne porabe za svoje potencialne stranke. Na podlagi diagrama dobavitelji 

določijo ceno energije, ki je navedena v pogodbi med kupcem in dobaviteljem.  

Dobavitelji so za boljšo organizacijo poslovanja ţeleli z večine merilnih mest prejemati 15 min 

merilne podatke. Teţava je bila v tem, da ni bilo ustrezne avtomatske evidence o tem, ali je za 

določeno merilno mesto meritev sploh na voljo. Potrebno je bilo ustvariti ustrezno spletno 

aplikacijo, ki bi avtomatsko preverila, ali so merilni podatki sploh na voljo in če so, te podatke 

posredovala dobavitelju. 

V ta namen je na portalu Perun postavljena aplikacija Evidenca MM (Evidenca merilnega mesta). 

Dobavitelji lahko preko te aplikacije za odjemalce električne energije priključene na distribucijsko 

omreţje poiščejo obračunske in merilne podatke za obdobje enega leta. Aplikacija Evidenca MM 

omogoča tudi vpogled v seznam merilnih mest (Pregled izgubljenih MM in Pregled pridobljenih 

MM), ki so jih dobavitelji izgubili ali pridobili. 

EDP MC (merilni center v elektro distribucijskem podjetju) je točka, ki preko zbiralnikov zbira 

podatke vseh merilnih mest, kjer je izvedeno daljinsko branje merilnih podatkov. Je splet več 

streţnikov, ki so postavljeni na več mestih. S tem pokrijejo razpršenost merilnih mest, ki se 

daljinsko odčitavajo. Nameščeni so enakomerno po celem področju, ki ga ima 

elektrodistribucijsko podjetje v upravljanju. Tako ima na primer podjetje Elektro Ljubljana pet 

takšnih povezanih streţnikov. Ti so nameščeni: 

 v Ljubljani, kjer en pokriva merilna mesta pripadajoča poslovni enoti Elektro Ljubljana – 

mesto in drugi mesta, ki pripadajo Elektro Ljubljana – okolica  

 v Novem mestu za potrebe poslovne enote Novo mesto in njej pripadajočih merilnih mest 

 v Trbovljah za poslovno enoto Trbovlje in  

 v Kočevju za poslovno enoto Kočevje. 

Pri postopku pridobivanja podatkov je bil problematičen tako čas, ki je bil potreben za to, da je 

naročnik sploh dobil podatek o tem, ali so podatki 15 minutnih meritev na voljo, kot zaradi obsega 

podatkov (podatkov je veliko) tudi sam čas izdelave poročila. Poročilo je tekstovna datoteka, ki 

ustreza formatu DD.MM.YYYY-HH:MM-MEASURE-VALUE, kar pomeni datum-čas-meritve-

vrednost. 

Primer poročila: 

»01.01.2010-00:15-1-12,45« 
»01.01.2010-00:15-2-22,77« 
»01.01.2010-00:30-1-12,45« 
»01.01.2010-00:30-2-25,35« 
»01.01.2010-00:45-1-12,45« 
»01.01.2010-00:45-2-32,17« 
»01.01.2010-01:00-1-12,45« 
»01.01.2010-01:00-2-47,69« 
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… 

»01.01.2010-06:00-1-12,45« 
»01.01.2010-06:00-2-96,49« 

»01.01.2010-06:15-1-17,44« 
»01.01.2010-06:15-2-96,49« 

»01.01.2010-06:30-1-22,24« 
»01.01.2010-06:30-2-96,49« 

… 

 

Na primeru lahko vidimo meritev na dan 1. januar 2010, za časovno obdobje med 00:15 in 01.00 

ponoči. Merita se dve veličini, in sicer VT (Energija Visoke Tarife = 1) in MT (Energije Male 

Tarife = 2), ki imata ob vsakem trenutku določene vrednosti.  

Takšno datoteko lahko za vsako merilno mesto, ki je opremljeno z ustreznimi števci (registratorji 

merilnih veličin), dobavitelji prevzamejo na portalu Perun. Na podlagi teh meritev dobavitelji 

določajo porabo za svoja merilna mesta. S tem optimizirajo nakup električne energije za npr. 

delavnike, vikende, praznike itd.   
 

 

Slika 10: Postopek pridobitve 15 min merilnih podatkov pred celotno avtomatizacijo 

Slika 10 prikazuje staro obliko procesa od začetka zahteve po podatkih 15 min meritev do 

končnega prenosa podatkov. Koraki od 2 do 6 so se izvajali ročno. To je v praksi pomenilo, da je 

dobavitelj potreboval precej časa, da je te podatke za določeno MM dobil. Nanje je moral čakati 

vsaj en dan. V primeru odsotnosti odgovornega je lahko pridobitev podatkov trajala tudi cel teden.  

Proces je bilo potrebno nadgraditi tako, da se izvajanje vseh korakov v celoti avtomatizira. S tem 

zagotovimo manj napak, operaterjem zmanjšamo obremenitev in časovno hitreje pridobimo 

merilne podatke.   

Cilj avtomatizacije je bil zagotavljanje visoke zanesljivosti delovanja in hitrejše časovne izvedbe 

merilnih podatkov. 

Slika 11 prikazuje posodobljen postopek pridobitve 15 min merilnih podatkov. Vsi koraki so sedaj 

avtomatizirani. Portal Perun se poveţe s streţnikom pri posameznem EDP MC. Na slednjem teče 

programska oprema Advance 1.6.  

 Uporabnik  Perun EDP MC 

3. Ali obstajajo 15 min MP 

4. Priprava 15 min MP 

 7. Ali so podatki na voljo 

1. Izpolnjevanje zahteve  

15 min MP  2. Zahteva za 15 min MP 

 5. Da, podatki so na voljo 

  6. Odlaganje txt datoteke 

8. Prenos podatkov 
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Slika 11: Avtomatizirano posodabljanje 15 min merilnih podatkov 

Proces je torej spremenjen. Najprej se preveri, če so 15 min merilni podatki sploh na voljo (koraki 

1 – 4). Torej ţe pri izpolnjevanju zahteve za Evidenco MM se uporabniku (dobavitelju) zagotovi 

podatek o tem, ali so 15 min merilni podatki za to MM na voljo. To se zgodi avtomatsko. Ko 

uporabnik izbere opcijo 15 min merilnih podatkov, Perun izdela http zahtevo, ki jo prejme sistem 

Advance. Ta posreduje http odgovor o razpoloţljivosti 15 min merilnih podatkov. Podatek se 

osveţi na obrazcu v Perunu.  

Če so podatki na voljo (odgovor na prejšnji del postopka je bil Da), Perun izdela http zahtevo za 

15 minutne merilne podatke. Sistem Advance na podlagi zahteve pripravi ustrezno txt datoteko in 

jo odloţi na portal Perun. 

Če se pa podatki ne morejo pridobiti po avtomatizirani poti preko spletnega servisa, se lahko 

pripnejo tudi ročno. Uporabnik lahko tekstovno datoteko pripne preko portala. 

Z urejeno avtomatizacijo tega postopka lahko uporabnik podatke dobi povprečno v 2 sekundah. 

Pogoj za ta čas je seveda delujoče internetno omreţje in odzivni merilni streţniki merilnih centrov 

na petih lokacijah v Sloveniji. 

V nadaljevanju bomo aplikacijo Evidenca MM prikazali podrobneje. 

Dobavitelj lahko preko aplikacije Evidenca MM poišče:  

 podatke za merilna mesta, kjer ima ţe sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije. 

Seveda mora biti ta pogodba prijavljena ter odobrena na portalu Perun.  

 podatke za merilna mesta potencialnih odjemalcev, s katerimi dobavitelj še nima 

podpisane pogodbe o dobavi električne energije, a ima ustrezno pooblastilo, da lahko te 

podatke pridobi. 

Vsak dobavitelj ima tako kadarkoli vpogled v podatke za svoja merilna mesta. Drugi dobavitelji 

jih ne morejo videti. Izjema je enkrat letno, ko imajo vsi dobavitelji brezplačen vpogled v podatke 

vseh merilnih mest. Izjema nastopi tudi v primeru ustreznega pooblastila. S pisnim pooblastilom 

odjemalec dovoli dobavitelju, da si pridobi njegove merilne podatke. Iz pridobljenih podatkov 

dobavitelj izdela ponudbo potencialnim odjemalcem. S pomočjo teh pooblastil lahko dobavitelj, 

ko ţeli pridobiti nove kupce, naredi marketinško analizo in na podlagi te kupcu da ustrezno  

 Uporabnik  Perun EDP MC, Advance 

3. Da/Ne 

1. Izpolnjevanje zahteve za 

Evidenco MM 

  8. Odlaganje podatkov 

5. Zahteva za 15 min MP 

9. Črpanje podatkov 

 4. Da, podatki so na voljo/Ne 

7. Priprava 

15 min MP 

6. Pripravi 15 min podatke za to MM 

2. Ali so 15 min podatki za to MM na voljo 
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ponudbo. Dobavitelj električne energije lahko preko aplikacije poišče te podatke, če je podjetju 

SODO d.o.o. posredoval pravilno izpolnjeno pooblastilo, kar je potem zabeleţeno v portalu 

Pooblastilo je dokument, s katerim se dobavitelju prizna upravičenost za vpogled v merilne 

podatke. Izda ga lastnik oz. plačnik merilnega mesta dobavitelju. Posredovanje podatkov se 

izvede za preteklih 12 mesecev.  

Pooblastilo zahteva:  

 podatke o plačniku ali imetniku soglasja za priključitev. To je lastnik. 

 Identifikacijsko številko za DDV oziroma davčno številko vlagatelja 

 Distribucijsko področje (DIS), na katerega je merilno mesto priključeno 

 Številko merilnega mesta (SMM) 

 Podpisnika pooblastila(podpisnik pooblastila je lahko lastnik soglasja za priključitev ali 

plačnik električne energije, če ga je lastnik pooblastil). 

To pooblastilo velja le za enkraten vpogled v merilne podatke.  Za vsak ponovni vpogled se 

potrebuje novo pooblastilo, razen v primeru standardne storitve. Standardna storitev je zakonska 

moţnost vseh dobaviteljev električne energije, ki so v Sloveniji registrirani za to dejavnost, da 

enkrat letno pridobijo podatke o vseh merilnih mestih. Podatki v okviru standardne storitve so: 

 tarifna skupina, odjemna skupina, način obračuna (eno/dvo tarifni) 

 nameščene merilno krmilne naprave 

 pripadnost poslovnemu partnerju 

 podatki iz elektroenergetskega soglasja - lokacija  

 podatki iz tekoče pogodbe o priključitvi in dostopu do omreţja 

 15 minutni merilni podatki 

 12 mesečni prikaz fakturirane realizacije za omreţnino na MM 

 

V nadaljevanju bo predstavljen slikovni prikaz vloţitve zahteve za Evidenco MM s strani 

dobavitelja in odobritve ali zavrnitve Evidence MM s strani izvajalca nalog SODO. Pregled 

vloţenih zahtev za Evidenco MM lahko izvajalci nalog SODO spremljajo na intranetnem naslovu 

http://perun.in.si, ki od zunaj ni dosegljiv. Podatki na slikah so spremenjeni zaradi varovanja 

podatkov. 

4.1 Evidenca merilnih mest potencialnih odjemalcev 

To podpoglavje prikazuje proces vloţitve zahteve za evidenco merilnih mest in pregled odobrenih 

in zavrnjenih evidenc za merilna mesta potencialnih odjemalcev, s katerimi dobavitelj še nima 

podpisane pogodbe o dobavi električne energije.  

Izbira 15 min merilnih podatkov omogoči dobavitelju vpogled v porabo električne energije na  

posameznem merilnem mestu na vsakih 15 min. Na sliki Slika 12 vidimo porabo električne 

energije v slovenskem omreţju v obdobju 24 ur med delavnikom v odvisnosti od letnega časa. 

 

 

http://perun.in.si/
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Vendar znotraj posameznega dneva  poraba zelo niha. Zato je zelo pomembno, da je moţno 

podatke o porabi zajemati tako »gosto« (na 15 minut). 

 

Slika 12: Primer dnevnega diagrama porabljene elektrike v slovenskem omrežju na delavnik v odvisnosti od 

letnega časa (vir [22]) 

4.1.1 Pregled za dobavitelje 

Oglejmo si proces vloţitve zahteve za evidenco merilnih mest (Evidenca MM) s strani 

dobavitelja. V zavihku Oddaj zahtevo za evidenco imamo na izbiro zavihka Posamezna oddaja in 

Skupinska oddaja (CSV). Zahtevo za Evidenco MM le za eno merilno mesto dobavitelj vloţi 

preko zavihka Posamezna oddaja. Če ţeli vloţiti zahtevo za več merilnih mest, pa mora uporabiti 

zavihek Skupinska oddaja (CSV). 

 

Ob vloţitvi zahteve za Evidenco MM mora dobavitelj na spletnem portalu izpolniti naslednje 

podatke: 

 Številko merilnega mesta (SMM) in distribucijsko področje (DIS)  

 Če ţeli dobavitelj poleg ostalih podatkov pridobiti tudi merilne 15 minutne podatke (s 

klikom na ikono Zahtevaj četrturne merilne podatke), mora izbrati ţeleno obdobje:  

 12 mesecev – STANDARDNA STORITEV 

 24 mesecev – NADSTANDARDNA STORITEV 

 36 mesecev – NADSTANDARDNA STORITEV 

 Poleg tega mora oddati prilogo v obliki doc datoteki, ki vsebuje: 

 pravilno izpolnjeno pooblastilo za posredovanje merilnih podatkov.  

 naročilnico za izbrano nadstandardno storitev  

 

Če dobavitelj izbere 15 min meritve za obdobje 12 mesecev, je obvezna priloga pooblastilo 

lastnika ali plačnika električne energije. 

 

Če dobavitelj izbere 15 min meritve za obdobje 24 ali 36 mesecev, je poleg pooblastila lastnika 

ali plačnika električne energije obvezna še naročilnica za nadstandardno storitev. 
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Po končanem vnosu se oddane evidence izpišejo v polju Rezultat oddaje zahtev za evidenco MM.

  

 

Slika 13: Oddaja zahteve dobavitelja za Evidenco MM 

Dobavitelj lahko spremlja stanje zahtevkov za evidence preko zavihkov: 

 Nove oddane evidence 

 Odobrene evidence 

 Zavrnjene evidence (mora pisati razlog zavrnjene evidence). 

 

 

 

Slika 14: Odobrene evidence 

Če je dobavitelj izbral moţnost Zahtevaj četrturne merilne podatke, se v zavihku Odobrene 

evidence spremljajo statusi 15 minutnih meritev. Moţnosti statusa so:  

 SO NAVOLJO, kar pomeni, da so 15 minutni podatki na voljo in so v prilogi. 
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 NISO NAVOLJO, pomeni da 15 minutni podatki niso na voljo. 

 V OBDELAVI, pomeni da so 15 minutni podatki še v obdelavi. V tem primeru je bila 

zahteva poslana sluţbi za meritve, ki bo posredovala končen status SO NAVOLJO/NISO 

NAVOLJO. 

4.1.2 Pregled za izvajalce nalog SODO   

Izvajalci nalog SODO na spletnemu naslovu htttp://perun.in.si spremljajo vse oddane Evidence 

MM v zavihku Oddane evidence (Evidenca MM – Administracija). 

V pregledu se izpiše: 

 merilno mesto (številka merilnega mesta in naziv merilnega mesta) 

 poimenski vlagatelj 

 datum oddaje 

 izbrana moţnost zahteve 15 min merilnih podatkov (DA/NE) 

 nadstandard (v primeru izbire obdobja 12 mesecev ostane polje prazno) 

 

 

Slika 15: Pregled oddanih evidenc na strani izvajalcev nalog SODO  

Naslednja slika je prikaz posamezne evidence merilnega mesta. 
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Slika 16: Pregled oddane evidence 

Ob pregledu zahteve za Evidenco MM morajo izvajalci nalog SODO pregledati pooblastilo. Kot 

smo povedali na strani 23 mora pooblastilo izdati lastnik ali plačnik električne energije. Z njim 

pooblasti dobavitelja, za pridobitev merilnih podatkov na podlagi izdelave ponudbe potencialnim 

odjemalcem. Pooblastilo mora biti pravilno izpolnjeno, da se lahko podatki posredujejo. Če 

pooblastilo ni ustrezno, se Evidenca MM zavrne. S tem se v zavihku Zavrnjene evidence vnese 

podatek, da je bila zahteva po podatkih za to merilno mesto zavrnjena. Dobavitelj pa lahko na 

svoji strani pregleduje zavrnjene evidence. 

V primeru, da je pooblastilo pravilno izpolnjeno, se pripravijo ustrezni podatki. Izbira časovnega 

obdobja določa, ali gre za standardno ali nadstandardno storitev. Če 15 minutnih meritev ni, se 

lahko v opombi zapiše tudi razlog. Evidenco MM se odobri. Merilno mesto se prestavi med 

Odobrene evidence. Če podatka o tem, ali merilni podatki so na voljo, ni, potem ostaja status 

vedno V OBDELAVI. 
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Slika 17: Pregled odobrenih evidenc 

4.1.3 Pregled odobrenih in zavrnjenih evidenc 

Če je bila evidenca zavrnjena, se MM uvrsti med Zavrnjene evidence. Pregled podatkov v tem 

primeru ni na voljo. Vlagatelj ima moţnost pregleda podatkov: 

 Številka MM 

 Vlagatelj 

 Datum oddaje  

 Datum zavrnitve 

 Razlog zavrnitve 

Če je bila evidenca odobrena, se MM uvrsti med Odobrene evidence. Dobavitelju se omogoči 

pregled: 

 Številka MM 

 Vlagatelj 

 Naziv merilnega mesta 

 Naziv plačnika 

 Datum oddaje 

 Datum odobritve 

 Nad standard 

 Informacija o 15 minutnih meritvah 

 Podrobnosti (dobimo jih s klikom na lupo) 

 

Za posamezno odobreno evidenco pa je dobavitelju omogočen pregled naslednjih podatkov: 
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 Številka MM 

 DIS 

 Naziv in naslov MM 

 Podatki plačnika in lastnika MM na dan odobritve 

 Pregled 15 minutnih merilnih podatkov, če so bili na voljo 

 Pregled fakturirane realizacije električne energije za zadnjih 12 mesecev z moţnostjo 

izvoza v Excel 

 Pregled dodatnih podatkov merilnega mesta z moţnostjo izvoza v Excel 

 

Slika 18: Pregled odobrene evidence na strani dobavitelja 

4.2 Evidenca merilnih mest s pogodbo 

Pogledali si bomo pregled podatkov za merilna mesta, za katera ima dobavitelj ţe podpisano 

pogodbo o dobavi električne energije. Prikazali bomo zavihek iskanje merilnih mest s pogodbo in 

zavihek Pregled izgubljenih in pridobljenih merilnih mest. 
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4.2.1 Iskanje merilnih mest s pogodbo  

 

Slika 19: Dodatni pregledi merilnih mest 

V zavihku Iskanje merilnih mest s pogodbo lahko dobavitelj z izpolnitvijo SMM in DIS 

pregleduje oz. posreduje podatke za merilna mesta, za katera ima ţe podpisano pogodbo o dobavi 

električne energije. 

 

Slika 20: Iskanje MM s pogodbo 

S klikom na ikono  je dobavitelju omogočen pregled podatkov za posamezno merilno mesto. 

4.2.2 Evidenca izgubljenih in pridobljenih merilnih mest 

Dobavitelj lahko pregleduje izgubljena in pridobljena merilna mesta na posameznem 

distribucijskem področju. To mu dovoljujejo Splošni pogoji za dobavo in odjem električne 

energije iz distribucijskega omreţja električne energije. Ti seznami vsebujejo merilna mesta, pri 

katerih je bila dokumentacija za menjavo dobavitelja vloţena preko spletnega portala Perun. 
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Slika 21: Pregled pridobljenih merilnih mest 

Dobavitelji lahko pregledujejo pridobljena in izgubljena merilna mesta po posameznem mesecu in 

letu. 

V tabeli so atributi: 

 Obvestilo o meritvi 

Če je prikazana ikona  (kuverta z zeleno kljukico), velja da MM ustreza pogojem za 

avtomatično pošiljanje obvestila za merjenje. S klikom na ikono se lahko to tudi ogleda. 
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Slika 22: Pregled obvestil o merjenju 

 Datum obračuna in začetnih stanj 

Izpiše se datum zadnjih merjenih merilnih podatkov prejšnjega dobavitelja na posameznem 

merilnem mestu.  

 Vrsta merilne naprave  

Enotafirni števec = 1, Dvotafirni števec = 2 

 Način obračuna 

Gospodinjstva = 6, Podjetja = 4 

 Tarifna skupina 

 Status 

Če ni bilo mogoče pridobiti merilnih podatkov, se status označi z 1, v nasprotnem primeru je 

polje prazno. 

 Stanje števca VT 

Stanje števca VT na datum obračuna (ET, če je vrsta obračuna enotarifni)  

 Stanje števca MT 

Stanje števca MT na datum obračuna (prazno, če je vrsta obračuna enotarifni). 

Dobavitelji lahko pregledujejo izgubljena in pridobljena MM za tekoči mesec in za pretekle 

mesece.  
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5 Izdelava aplikacije 

V prejšnjem poglavju smo opisali in prikazali aplikacijo Evidenca. V tem razdelku si bomo 

ogledali, kako je bila ta aplikacija izdelana. 

Orodje, v katerem smo izdelali aplikacijo, je Rational Application Developer (za opis orodja glej 

poglavje 3.1). Uporabili smo tridelni model. To pomeni, da je aplikacija zgrajena iz predstavitve 

(uporabniškega vmesnika), poslovne logike (sprogramiranih postopkov, ki odraţajo dejanski 

poslovni proces) in dostopa do podatkov.  

V poglavju bomo pokazali korake izgradnje od začetka do končnega izdelka. Denimo torej, da 

ţelimo zgraditi tako aplikacijo. Najprej bomo začeli z zasnovo uporabniškega vmesnika oz. z 

oblikovanjem strani. Uporabniški vmesnik bomo zasnovali tako, da bodo uporabniki dostopali do 

aplikacije preko spletne strani. Zato bomo orodje RAD nastavili tako, da bo prirejeno takemu 

načrtovanju predstavitve. V ukazni vrstici izberemo Window -> Open Perspective -> Web. 

Ta nastavitev nam pomaga pri razvoju spletnih aplikacij. Namenjena je ustvarjanju in urejanju 

spletnega projekta, ki je sestavljen iz statičnih HTML strani, JSP in JSF strani. 

Delovno okolje je razdeljeno na več delov. Privzeto so odprti določeni zavihki.: Project Explorer 

(projektni raziskovalec), Palette (paleta) in Properties (lastnosti). 

 

Slika 23: Pogledi v spletni perspektivi  

Projektni raziskovalec (ang. Project Explorer) vsebuje trenutno odprte projekte in omogoča večjo 

preglednost projektov. V projekt lahko uvozimo, izvozimo, vstavimo sestavne dele ali pa 

odstranimo posamezne dele projekta.  

Paleta gradnikov (ang. Palette) omogoča pregled in nadzor gradnikov. Iz palete s tehniko  

povleci/spusti lahko na delovno področje urejevalnika hitro dodamo nove gradnike. 

Zavihek Lastnosti (ang. Properties) je namenjen za delo z lastnostmi gradnika. Omogoča 

dodajanje, spreminjanje, nastavljanje in posodabljanje lastnosti trenutno izbranega gradnika. 
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Gradnikom lahko spreminjamo pisavo, barvo in še veliko drugih stvari. Najpomembneje pa je, da 

lahko gradnikom določimo, kako se morajo odzvati na določene dogodke (klik z miško, vnos 

podatka, izbira elementa na spustnem seznamu…). O tem bomo govorili v razdelku 5.1, saj večina 

dogodkov spada v del s poslovno logiko. 

Izdelave spletne aplikacije se lotimo tako, da ustvarimo nov projekt (Slika 24). Izberemo 

dinamični spletni projekt. Dinamični spletni projekt je vrsta projekta, v katerem se podatki na 

strani obnavljajo pri vsakem posameznem ogledu. V dinamičnem projektu sta vsebina in grafični 

del ločena. Vsebina je shranjena v podatkovni bazi. Z dinamičnim spletnim projektom lahko 

predstavimo veliko količino informacij in vsebin 

 

Slika 24:  Dinamičen spletni projekt 

Odpre se okno, kamor vpišemo ime projekta in izberemo streţnik, ki ga bomo uporabljali. 

Streţnik se bo ob zahtevi povezal na podatkovno bazo, iz katere bo črpal podatke in te podatke 

poslal odjemalcu (spletnemu brskalniku). 
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Slika 25: Poimenovanje projekta 

Samo poimenovanje projekta je pomembno zaradi laţje preglednosti. Tako bomo ta projekt 

poimenovali Evidenca1, ker gre za evidenco merilnih mest. Kot izvajalca skript izberemo streţnik 

WebSphere Application Server v 7.0, ter projekt dodamo v EAR (Enterprise Archive). Imeni 

projekta in EAR projekta sta lahko različna. Zaradi jasnosti je boljše, če se imeni projekta ujemata 

v prvem sklopu besede. Tako EAR projekt poimenujemo Evidenca1EAR. EAR je datotečni 

format, ki ga uporabljamo za pakiranje javanskih streţniških aplikacij. Aplikacije so postavljene 

na streţnik Websphere Application Server. V EAR datoteki so standardne JAR (Java Archive) 

datoteke in imajo datotečno končnico .ear. Po opravljenih nastavitvah kliknemo gumb Finish, in 

kot kaţe spodnja slika, je projekt dodan v Projektnem raziskovalcu.  
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Slika 26: Projekt se uvrsti v Projektni raziskovalec 

5.1 Videz glavne strani 

Ko hočemo ustvariti aplikacijo, najprej premislimo kakšen bo njen videz: kje bo postavljen 

naslov, kam bomo postavili gradnike in še ostale reči. Videz je zelo pomemben, saj z njim 

uporabniku aplikacije omogočimo preglednost in enostavnost uporabe. Da osnovni oris aplikacije 

naredimo kar hitro, uporabljamo komponente JSF. Poglejmo si štiri pomembne točke dela z 

komponentami JSF: 

 Ustvarimo stran JSF z uporabo tehnologije JSP  

 Iz Palete na stran povlečemo ustrezne gradnike 

 Gradnikom  priredimo lastnosti in spremenimo njihovo obnašanje  

 Do gradnikov dostopamo preko metod, ki so v razredu pagecode.  

Najprej ustvarimo novo spletno stran. To storimo tako, da z desnim klikom na WebContent (Slika 

26) izberemo New Web Page. Spletno stran poimenujemo index (Slika 27). Kot predlogo 

izberemo tisto, ki je zasnovana ne tehnologiji Java Server Pages (JSP). Ta nam zagotavlja hiter 

način za ustvarjanje dinamičnih spletnih vsebin. 
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Slika 27: Nova spletna stran 

Tako po kliku na gumb Finish, ustvarimo stran z imenom index.jsp. Kot prikazuje spodnja slika, 

je s tem nastala datoteka v mapi WebContent. 

 

 Slika 28: Umestitev JSP strani 

 

 

 

 

 



  38 

Na ustvarjeno stran povlečemo in spustimo gradnike iz Palete. Gradniki so sestavni del 

uporabniškega vmesnika, preko katerega uporabnik komunicira z aplikacijo. Gradniki so glede na  

sorodnost razporejeni v več skupin. Paleta (Slika 29) nam ponuja veliko vnosnih gradnikov, 

potrditvenih gradnikov, panelov in še nekaj drugih gradnikov. 

 

Slika 29: Paleta 

V uporabniškem vmesniku aplikacije Evidenca smo uporabili gradnike iz različnih skupin 

gradnikov. V nadaljevanju si bomo na kratko ogledali najbolj pogosto uporabljene skupine 

gradnikov in njihove osnovne lastnosti. Pri tem se bomo več ali manj omejili na tiste gradnike, ki 

smo jih uporabili pri gradnji naše aplikacije. 

 Vnosni gradniki 

Vnosne gradnike uporabljamo, da vanje vpišemo določen podatek. To je lahko besedilo, število, 

znak itd.. Do podatka, ki ga uporabnik vnese, dostopamo preko lastnosti Text. 

Zelo pogosto je v uporabniškem vmesniku uporabljen gradnik Input (besedilno polje). Omogoča 

vnos določenega podatka, pri katerem je lahko vsebina podan kot niz, datum ali število. V našem 

primeru (Slika 39) omogoča vnos števil. Uporabnik mora vpisati številko merilnega mesta.  

Pri besedilnem polju, kjer ne ţelimo biti omejeni s širino gradnika (kot je to pri običajnem Input) 

imamo na izbiro vnos ene vrstice(Input – Text Area) ali več vrstic (Input – Rich Text Area). 

Kadar potrebujemo vnosno polje, kamor bomo vnašali gesla ali druge informacije, ki naj jih ostali 

ne bi videli, uporabimo Input – Password. V tem primeru se z vpisovanjem znakov ti izpisujejo v 

obliki zvezdice (*).  
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Slika 30: Vnosni gradniki 

 Potrditveni gradniki 

Potrditvene gradnike uporabljamo, ko ţelimo potrditi določeno moţnost. Imamo več tipov teh 

gradnikov. 

Pogosto uporabimo gradnik potrditveno polje (ang. Check Box). Vrednost tega gradnika je tipa 

boolean. S klikom na gradnik uporabnik potrdi določeno vrednost (nastavi vrednost gradnika na 

true). Če gradnik ni izbran (v okencu ni ustreznega znaka), je njegova vrednost false. Na sliki 

Slika 39 si lahko ogledamo primer tega gradnika, ki označuje moţnost pregleda četrturnih 

podatkov. Stoji zraven napisa Zahtevaj četrturne merilne podatke.  

Pri seznamu izbirnih gumbov (ang. Radio Button Group) imamo na izbiro več moţnosti. Izberemo 

lahko le eno od moţnosti in sicer en element gradnika (gumb). Ko izberemo en gumb, se vsi ostali 

samodejno odznačijo. Ta gradnik smo uporabili zato, da ima uporabnik na izbiro različna obdobja: 

12 mesecev, 24 mesecev ali 36 mesecev (Slika 39).  

Kombinirani seznam (ang.Combo Box) prikazuje seznam izbir. Ko kliknemo na puščico na desni 

strani gradnika, se odpre spustni seznam. Ta prikazuje izbor vseh Elektro podjetij. Na sliki Slika 

39 si lahko pogledamo primer kombiniranega seznama desno od napisa Distribucija.   

 

 

Slika 31: Potrditveni gradniki  

 Paneli 

Pogosto potrebujemo način, da na uporabniškem vmesniku zdruţimo več gradnikov v celoto. To 

nam omogočajo paneli. Določene lastnosti gradnikov so vezane na panel, v katerem so. S 

premikanjem panela se premaknejo tudi vsi gradniki. V panel lahko namestimo poljubno število 

gradnikov. Če izbrišemo panel, hkrati izbrišemo tudi vse gradnike v njem. Panel predstavlja 

strukturo pravokotne oblike, v katero dodajamo gradnike. Na izbiro imamo več panelov: Group 

Box, Form Box, Section, Dialog in Tabbed. Panel Form Box organizira gradnike, tako da jih 

dodaja enega nad drugim. 

Panel Section obrazec razdeli na dva razdelka. Oba razdelka vsebujeta sliko in napis. Gradniki so 

postavljeni pod razdelkoma. S klikom na prvi razdelek se prikaţe njegova vsebina ter vsi 

postavljeni gradniki. S klikom na drugi razdelek pa je vidna le njegova vsebina (slika in napis).  
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Slika 32: Panel Section 

Panel Dialog prikazuje okno, kjer so ţe postavljeni gumbi za potrditev ali preklic ţelenega 

dejanja.  

 

Slika 33: Panel Dialog 

Panel Tabbed prikazuje okno z zavihki ter gumba naprej in nazaj.  

 

Slika 34: Panel Tabbed 

V naši aplikaciji potrebujemo panel, ki bo razporedil gradnike v skupine, in sicer enega zraven 

drugega. Ker nam nobeden od prej naštetih panelov to ne omogoča, bomo uporabili panel Group 

Box in v njem postavili gradnike. 

 

Slika 35: Paneli 

Ko povlečemo na delovno površino ta gradnik, se odpre okno, v katerem imamo na izbiro več 

moţnih tipov tega gradnika (Slika 36). 
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Slika 36: Tipi gradnika Group Box 

Tip panela Box poravna gradnike v eno vrstico ali stolpec. Lahko si ga predstavljamo kot tabelo z 

več vrsticami in stolpci. Tip panela JSP postavi gradnike v eno vrstico, enega zraven drugega. Tip 

panela Grid postavi gradnike v en stolpec, enega pod drugim. Tip gradnika Layout ima ţe 

oblikovano postavitev gradnikov, in sicer levo, desno, zgoraj, spodaj ali v sredini polja. Tip panela 

Group postavi gradnike v določeno število stolpcev, enega pod drugim. V naši aplikaciji smo 

uporabili panel Group Box tipa Group.  

 Drugi gradniki 

V tej aplikaciji smo uporabili tudi gradnik oznaka (ang. Label), ki je namenjen prikazovanju 

besedila. Uporabniku vnosni gradnik pogosto sam po sebi nič ne pove. Poleg vnosnega gradnika 

mora stati besedilo oziroma opis vnosnega gradnika, da uporabnik ve, kaj vnesti. Postavitev 

takega besedila nam omogočajo oznake. Na sliki Slika 39 imamo podanih več napisov, ki stojijo 

poleg besedil Oddaja zahteve za evidenco merilnega mesta, SMM in Distribucija. Če ţelimo 

spremeniti napis na oznaki, v zavihku Lastnosti vpišemo v polje Value ţeleno ime. 

  

Slika 37: Oznaka 

Pogosto srečujemo gradnik gumb (ang. Button). Z gumbom proţimo akcije. Ob kliku na gumb se 

zgodi dogodek click. Napis na gumbu (na primer Naprej na sliki Slika 39) določa lastnost Text. V 

našem primeru s klikom na gumb sproţimo izvajanje postopka, s katerim potrdimo vnesene 

podatke.  

 

Slika 38: Gumb 

Z uporabo vseh naštetih gradnikov lahko enostavno pripravimo osnovni videz uporabniškega 

vmesnika na spletni strani (Slika 39). Na sliki so označeni določeni tipi gradnikov, ki smo jih 

uporabili. 
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Slika 39: Dokončana stran z vsemi komponentami 

Po dokončanem urejevanju gradnikov hočemo videti, kakšen je videz naše aplikacije. Zato 

poţenemo projekt na streţniku. Z desnim klikom kliknemo na ime projekta in izberemo Run As -

> Run on Server (Slika 40).  

 

Slika 40: Zagon aplikacije na strežniku 

V brskalniku se odpre ustvarjena stran (Slika 41).  

 

Slika 41: Prikaz ustvarjene strani v brskalniku  
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Seveda aplikacija sedaj še ne počne nič koristnega. Dodati moramo še kodo, ki pove, kaj naj se 

zgodi ob določenih akcijah uporabnika. 

5.2 SQLJ 

Pri naši aplikaciji potrebujemo dostop do podatkov v bazi. Uporabljeni programski jezik je java, 

zato moramo uporabiti ustrezne knjiţnice za povezovanje med programom in bazo podatkov. V ta 

namen bomo uporabili razširitev jezika java z SQLJ. Ta nam omogoča, da v javanske programe na 

enostaven način vključimo stavke v jeziku SQL. Omogoča bolj enostavno in preglednejšo 

uporabo (ukazi so krajši) kot standardni način s pomočjo JDBC.  

SQLJ omogoča laţje pisanje ukazov za dostop do podatkovne baze in pridobivanje podatkov z 

uporabo SQL stavkov. Datoteko, ki vsebuje ukaze v SQLJ, pošljemo čez predprocesor. 

Predprocesor je prevajalnik, ki je namenjen prevajanju SQLJ stavkov v navadne java stavke.  

Obstajata dva tipa SQLJ stavkov: 

 Deklaracije 

 Izvedbeni stavki 

V naši aplikaciji bomo deklaracije uporabili za deklariranje iteratorja in spremenljivk, v katerih 

bomo hranili ustrezne podatke za povezavo z bazo podatkov. Za slednje bomo uporabili različne 

objekte vrste Context. Connection Context pa uporabljamo za vzpostavitev povezave do 

podatkovne baze. V iteratorju so shranjeni rezultati iz SQL poizvedb, ki vrnejo več kot eno 

vrstico.Izvedbeni stavki se uporabljajo za izvedbo SQL stavkov. 

Najprej bomo ustvarili nov paket, tako da z desnim klikom na src izberemo New package. Paket 

poimenujemo sqlj. Na sliki Slika 42 lahko na levi strani v projektu Evidenca1 vidimo nov 

ustvarjen paket. 

Ko smo dodali paket, bomo ustvarili datoteko, v katero bomo napisali vso potrebno kodo za delo s 

podatki v bazi. Z desnim gumbom kliknemo na paket sqlj, kjer pritisnemo na ukaz New. Na izbiro 

je več čarovnikov. Izberemo SQLJ File, kot prikazuje Slika 42. 
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Slika 42: Paket sqlj in datoteka SQLJ 

Sledimo avtomatskemu postopku. S tem smo ustvarili okvir sqlj datoteke z imenom 

EvidencaSQLJ (Slika 43). Ta ţe vsebuje ustrezne stavke import ter glavo razreda. 

 

Slika 43: Ustvarjena sqlj datoteka 

Ker hočemo iz podatkovne baze dobiti podatke o odobrenih evidencah (Slika 44), bomo v razredu 

EvidencaSQLJ najprej ustvarili iterator. Poimenovali ga bomo OdobreneEvidenceIterator. Iterator 

uporabljamo, da v njem hranimo rezultate iz poizvedbe, ki jih vrne SELECT stavek. 

 

Slika 44: Spremenljivke za pregled odobrenih evidenc 
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Obstajata dva tipa iteratorjev, tako imenovani pozicijski iterator in imenovani iterator. Pri obeh 

iteratorjih se v programsko kodo prenašajo podatki in s tem ustrezna prilagoditev tipov iz tabele, 

ki jo vrne poizvedba v podatkovni bazi. 

 

Pozicijski iterator nam omogoča, da povemo, kako naj se podatkovni tipi iz baze podatkov 

preslikajo v ustrezne javanske tipe. Pri tem moramo enostavno našteti toliko tipov, kot jih ima 

tabela, ki jo vrne poizvedba iz baze. Stolpci v iteratorju ustrezajo stolpcem v tabeli, v smeri od 

leve proti desni. Kadar je v tabeli veliko število stolpcev, uporaba pozicijskega iteratorja ni najbolj 

priporočljiva. Ţe pri sami deklaraciji spremenljivk je veliko pisanja. Hitro lahko pozabimo na 

določen stolpec, ne navedemo tipa, ki naj bi mu ustrezal in tako naredimo napako. Za to, da 

pridobivamo podatke iz tabele, ki jo vrne stavek SELECT, v pozicijskem iteratorju uporabljamo 

konstrukt FETCH.INTO, s katerim dobimo tekočo vrstico v tabeli. 

Še opozorilo. V kodi se meša angleščina in slovenščina. Takšna mešanica jezikov je nastala, ker 

sem pri predstavitvi upoštevala način programiranja v podjetju. Ker je prikazana dejanska koda, 

stvari v diplomski nalogi ţal niso spremenjene. 

Primer pozicijskega iteratorja: 

#sql  iterator Prvi(String, Integer, String, String); //deklariramo 

                                         //pozicijski iterator Prvi 

  Prvi prvi;        //deklariramo objekt razreda Prvi 

  String ime;       //deklariramo spremenljivke 

   Integer število; 

   String priimek; 

   String objekt; 

 

#sql [ctx] prvi = {SELECT stavek}; //v objekt iteratorja prvi  

                                   //dobimo podatke iz tabele 

#sql {FETCH :prvi INTO :ime, :število, :priimek, :objekt}; 

//pridobimo prvo vrstico 

   while(!prvi.endFetch()){   //preveri ali je FETCH vrnil vrstico 

    System.out.println(ime + » « + število + » « + priimek + » « + 

                        objekt); 

     #sql {FETCH :prvi INTO :ime, :število, :priimek, :objekt};  

  //pojdi na naslednjo vrstico 

   } 

 

Zgoraj prikazan primer pozicijskega iteratorja prikazuje, kako v štiri spremenljivke (ime, število, 

priimek in objekt) prenesemo (in izpišemo) podatke o imenu, priimku, objektu in številu. Te so v 

tabeli, ki jo dobimo s pomočjo SQL stavka.  

V stavku, s katerim deklariramo imenovani iterator, navedemo pare tip /ime stolpca tabele. S tem 

povemo, kako naj se preslikajo tipi iz baze v javanske tipe. Poleg tega razred imenovanega 

iteratorja vsebuje dostopne metode, ki omogočajo, da dostopamo do posameznega stolpca. 

Dostopna metoda in stolpec v iteratorju sta poimenovana enako.. Podatke iz tabele prenesemo v  

iterator tako, da  uporabimo SQLJ stavek: 

 

#sql context-stavek objekt-iteratorja ={SELECT stavek}; 
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Za premikanje po iteratorju (torej po vrsticah tabele) uporabimo metodo iterator.next(). 

Primer imenovanega iteratorja: 

#sql iterator Drugi(String Ime, Integer Število, String Priimek,  

                    String Objekt); //deklariramo imenovani iterator                                                                                

   Drugi drugi;             // deklariramo objekt razreda Drugi 

#sql [ctx] drugi = {SELECT stavek};   //v objekt iteratorja drugi  

                                      //dobimo podatke iz tabele 

   while (drugi.next()){    //z iteratorjem se premikamo po tabeli 

    System.out.println (imen.Ime() + » « + imen.Število() + » « +   

                        imen.Priimek()+ » « + imen.Objekt );  

   //uporabimo dostopne metode Ime, Število, Priimek in Objekt s 

   //katerimi dobimo vrednosti v stolpcih 

   } 

 

Zgornji primer nam kaţe, kako bi zgled, ki smo ga prej naredili s pozicijskim iteratorjem, naredili 

s pomočjo r imenovanega iteratorja.  

Z uporabo imenovanega iteratorja je koda bolj pregledna. Zato bomo v naši aplikaciji uporabili 

imenovani iterator. Na spodnji sliki vidimo, da ima uporabljen iterator 5 spremenljivk (SMM, 

VLAGATELJ, NAZIV, DATUM_ODDAJE in DATUM_SPREMEMBE). V iterator bomo zajeli 

podatke o številki merilnega mesta, vlagatelju, nazivu odjemalca, datumu oddaje evidence in 

datumu spremembe evidence. 

 

Slika 45: Iterator 

Da bomo lahko črpali te podatke iz baze, moramo biti povezani na streţnik podatkovne baze. 

Streţnik podatkovne baze imenujemo vir podatkov (ang. Data source). Obstaja pet različnih 

moţnosti povezave do vira podatkov. Mi bomo uporabljali povezavo, kjer eksplicitno ustvarimo 

povezavo z uporabo vmesnika JDBC DataSource. V ta namen napišemo: 

#sql public static context »context ime« with(dataSource = 

»logično ime«) 

 

Spremenljivka tipa context mora biti deklarirana kot javna in statična. Logično ime je ime vira 

podatkov, na katerega se poveţemo.  

 

 

Slika 46: Povezava na podatkovno bazo 

V našem primeru deklariramo povezavo na bazo DBLJY. 
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Z metodo findOdobreneEvidence dobimo podatke o odobrenih evidencah iz podatkovne baze. 

Ustvarimo objekt razreda UserContext ctx, ki se povezuje na podatkovno bazo. Ta predstavlja 

povezavo do podatkovne baze. Deklariramo objekt razreda OdobreneEvidenceIterator z imenom 

iter. Objekt iter napolnimo s podatki iz baze. Izvedemo SQLJ stavek. S tem v iterator iter iz 

podatkovne baze dobimo podatke o odobrenih evidencah. Metoda vrne rezultat metode fetch. 

 

Slika 47: Metoda findOdobreneEvidence  

Z metodo fetch podatke iz iteratorja pretvorimo v objekt tipa ArrayList. ArrayList je standardni 

javanski razred, ki predstavlja tabelo, ki ji je mogoče spreminjati velikost in se hkrati obnaša tudi 

kot seznam (List). V njem hranimo objekte razreda EvidenceOdobrene (Razred 

EvidenceOdobrene bomo prikazali v poglavju 5.3).  

Metoda fetch (glej Slika 48) je enostavna. Ustvarimo ustrezen objekt tipa ArrayList. Nato se 

sprehodimo preko iteratorja. Na vsakem koraku naredimo objekt tipa EvidenceOdobrene. Iz 

tekoče vrednosti iteratorja pridobimo podatke iz ustreznega stolpca (npr. z iter.SMM() dobimo 

podatke o številki merilnega mesta) in ga z ustrezno set metodo dodamo v objekt. Nato z add 

objekt dodamo v seznam. 
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Slika 48: Metoda fetch 

5.3 Entitete 

Pomemben korak pri razvoju aplikacije imajo tabele v podatkovni bazi, iz katerih črpamo 

podatke. V podatkovni bazi hranimo podatke v tabelah. Entiteta je opis objekta oziroma skupek 

podatkov, ki je predstavljena kot tabela ali več povezanih tabel. V entitetah hranimo vrednosti 

stolpcev v tabelah. Entitete (tabele), ki jih potrebujemo za pridobitev podatkov o odobrenih 

evidencah so Tr59608, Evidence odobrene in Evidence. Del tabele Evidence odobrene vsebuje 

lastnosti: kdo je vloţil evidenco, kdaj jo je vloţil in datum spremembe. Te lastnosti so zapisane v 

stolpcih VLAGATELJ, DATUM_ODDAJE in DATUM_SPREMEMBE. 

Tabela 1: Del tabele Evidence odobrene 

VLAGATELJ DATUM_ODDAJE DATUM_SPREMEMBE 

Elektro Celje 14.9.2009 17.9.2009 

Elektro Maribor 15.9.2009 18.9.2009 

Elektro Ljubljana 16.9.2009 19.9.2009 

Elektro Celje 14.9.2009 17.9.2009 

 

Vsaka vrstica v tabeli predstavlja posamezne podatke o vlogi za zahtevo evidence. Na primer, 

vrednost prve vrstice v tabeli predstavlja podatke o vlogi za zahtevo evidence vlagatelja Elektro 

Celje. 
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Za shranjevanje parametrov, ki jih bomo v naši aplikaciji potrebovali, ustvarimo paket z imenom 

Entitete. V entitetah imamo razrede, ki predstavljajo posamezno tabelo ali pa tudi več logično 

povezanih tabel. V našem primeru potrebujemo tri (zgoraj omenjene) tabele, da lahko dobimo 

podatke o odobrenih evidencah. Da lahko dobimo podatke o odobrenih evidencah, potrebujemo tri 

zgoraj omenjene tabele. Uporabili bomo le tiste stolpce tabel, ki jih potrebujemo (Error! 

Reference source not found.). 

Ustvarimo razred EvidenceOdobrene.  

Kot prikazuje Slika 49, imamo v razredu EvidenceOdobrene pet parametrov. V teh parametrih 

hranimo vrednosti:  

 ime vlagatelja, ki je vloţil zahtevo za evidenco  

 za katero merilno mesto je bila zahteva vloţena, in sicer številka merilnega mesta in naziv 

merilnega mesta 

 datum oddaje vloge 

 datum spremembe vloge 

 

Za vse parametre pripravimo tudi ustrezne get in set metode. 
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Slika 49: Entitete 

5.4 Poslovna logika 

Naziv poslovna logika (ang. Business Logic) uporabljamo kot skupno ime za   metode, 

uporabljene za izmenjavo informacij med bazo podatkov in uporabniškim vmesnikom. To 

pomeni, da poslovna logika zajema vsako kodo, ki se ne nanaša na shranjevanje in priklic 

podatkov ali za oblikovanje strani. Ponavadi vsebuje največ kode in je najbolj obseţna. S kodo 

poslovne logike izvajamo operacije nad podatki, ki se nahajajo v podatkovni bazi. Smiselno jo je 

zapakirati v samostojen paket zaradi ločevanja od ostale kode. Vse .java datoteke morajo biti v 

projektu shranjene pod Java Resources. Tako smo v paketu bizLogic shranili datoteko z imenom 

PregledEvidenc.java (Slika 50).  
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Slika 50: Poslovna logika 

Prvi korak pri razvoju poslovne logike naše aplikacije je ta, da ustvarimo razred PregledEvidenc. 

Ta nam sluţi, da zajamemo ţelene podatke iz podatkovne baze. Podatki, ki jih hočemo dobiti so: 

številka merilnega mesta, naziv merilnega mesta, vlagatelj zahteve za posamezno merilno mesto, 

datum oddaje zahteve ter datum spremembe zahteve. 

Pri samem razvoju uporabimo ţe prej razvita razreda EvidencaSQLJ iz paketa sqlj in 

EvidenceOdobrene iz paketa entities. V razredu PregledEvidenc imamo deklarirano metodo 

findOdobreneEvidence. Ta  kliče metodo findOdobreneEvidence iz objekta evidencaSQLJ, ki 

vrne seznam objektov tipa EvidenceOdobrene.  

Z metodo findOdobreneEvidence zajamemo podatke o odobrenih evidencah (številki in nazivu 

merilnega mesta, vlagatelju, datumu oddaje in spremembe) iz podatkovne baze. 

 

 

Slika 51: Razred Pregled Evidenc 
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5.4.1 Page code 

Grafični vmesnik je izrisan, vendar nam to še ne zadošča. Napisati moramo še, kaj se bo zgodilo 

ob določenem dogodku, npr. če kliknemo na gumb, izberemo element gradnika ali vtipkamo znak 

v tekstovno polje. Takšni dogodki so vezani na določen gradnik. Vsa koda, ki opisuje dogodke na 

katere se odzivajo gradniki, je zapisana v ločenih datotekah, v delu, ki je v projektu označen s 

page code.  

Ko ustvarimo JSP datoteko, se avtomatsko ustvari ustrezna datoteka PageCodeBase.java, ki 

vsebuje ustrezno kodo. V tej datoteki hranimo razrede, ki so vezani na jsp stran, metode, ki so v 

povezavi z dogodki in vso ostalo kodo, ki vključuje akcije ali dogodke. Poleg te datoteke imamo 

lahko kodo še na drugih datotekah. Na vseh teh datotekah je vezna koda med prezentacijo (jsp) in 

ostalo poslovno kodo. Te datoteke so dodane v paket pagecode.  

JSP datoteke so povezane z datotekami, ki spadajo v paket page code (Slika 52). Ko smo ustvarili 

datoteko index.jsp, se je avtomatsko ustvarila datoteka Index.java. Prav tako, ko smo ustvarili 

datoteko odobreneEvidence.jsp, se je ustvarila datoteka OdobreneEvidence.java. JSP datoteke 

vsebujejo gradnike. JAVA datoteke vsebujejo kodo, ki opisuje dogodke, na katere se bodo 

odzivali gradniki. 

 

Slika 52: Povezava index.jsp z Index.java 

V razredu so metode, ki se v povezavi z dogodki v uporabniškem vmesniku izvajajo na streţniku. 

To pomeni, da te metode povedo, kaj se mora zgoditi ob uporabnikovem dejanju (klik na gumb, 

vpis v besedilno polje…). Do gradnikov lahko dostopamo preko metod, ki so v razredu pagecode.  
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Kot prikazuje Slika 53, uporabimo ţe prej razvita razreda PregledEvidenc paketa bizLogic in 

EvidenceOdobrene paketa entites. Razred Index vsebuje metode, parametra biz in evidence ter 

konstruktor Index. Parameter evidence predstavlja tabelo, v kateri hranimo objekte razreda 

PregledEvidenc (smm, vlagatelj, naziv, datum oddaje in datum spremembe). Konstruktor kreira 

objekt tipa PregledEvidenc in kliče metodo doPoisciEvidence. Ta metoda kliče metodo 

findOdobreneEvidence. Metoda doPoisciEvidence pove, kaj se zgodi ob uporabnikovem dejanju, 

in sicer kliku na gumb. Ko uporabnik pritisne na gumb, se zgodi dogodek. V kodi, ki se izvede kot 

odziv na ta dogodek, se napolni tabelo s podatki: številka merilnega mesta, naziv merilnega mesta, 

vlagatelj zahteve za posamezno merilno mesto, datum oddaje zahteve ter datum spremembe 

zahteve. 

 

 

Slika 53: Index.java  
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5.4.2 Page Data 

Poslovno logiko razvijemo s pomočjo streţniških javanskih zrn. Streţniška javanska zrna so 

javanske komponente, ki jih izvaja aplikacijski streţnik. Praktično pa so to razredi napisani v 

programskem jeziku java. Ta komunicirajo z ostalima dvema arhitekturnima nivojema 

(predstavitev, dostop do podatkovne baze). Na primer znak, ki ga je uporabnik vpisal v obrazec, je 

potrebno obdelati in shraniti v podatkovno bazo. 

Na sliki Slika 53 imamo razred, ki definira objekt Index. Objekt je enostaven. Vsebuje konstruktor 

s parametri in omogoča zunanji dostop do lastnosti preko get in set metod. Takšnemu objektu 

pravimo javansko zrno.  

Zavihek Page Data vsebuje enega ali več objektov. Omogoča dostop objektom do gradnikov, ki se 

nahajajo v JSP datotekah. Lahko dodajamo, spreminjamo ali brišemo objekte v JSP datotekah.  

 

Slika 54: Stran podatkov 

Povezan je z datotekami, ki spadajo v paket page code. Metode, napisane v teh datotekah so 

prikazane v Page Bean-u, kot dostopni objekti, ki so v povezavi z dogodki. Objekte navezujemo 

na gradnike. V Page Bean-u so prikazane lastnosti javanskega zrna. Zavihek Page Data stoji v 

levem spodnjem kotu delovne površine, pod Raziskovalcem projektov. 

Parameter evidence predstavlja tabelo, v kateri hranimo objekte razreda PregledEvidenc (smm, 

vlagatelj, naziv, datum oddaje in datum spremembe). Iz zavihka Page Data povlečemo objekt 

evidenca in spustimo na delovno površino. Ustvari se tabela z podanimi tipi in imeni 

spremenljivk. 

Metoda doPoisciEvidence poveţemo z gumbom Naprej. Iz zavihka Page Data povlečemo to 

metodo in jo spustimo na gumb. Ob kliku na gumb se bo torej izvedla ta metoda. 

Koda za gumb v JSP datoteki:  

<h:commandButton type = »submit« value = »Submit« id = 

»button1« styleClass = »commandButton« action = 

»#{index.doPoisciEvidence}«> </h:commandButton> 
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Kliknemo na ţelen objekt v zavihku Page Data in povlečemo ter spustimo na stran. Slika 55 nam 

prikazuje, kako smo objekt evidence dodali na stran.  

 

Slika 55: Prikaz ustvarjene tabele 

Ko zaţenemo stran na streţniku, se tabela napolni s podatki iz baze (Slika 56). 

 

Slika 56: Prikaz tabele s podatki 
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6 Zaključek 

Spletni portal Perun postaja vse bolj skupen portal za izmenjavo podatkov med dobavitelji 

električne energije, izvajalci nalog SODO in drugimi udeleţenci na trgu z električno energijo.  

Število aplikacij in njihova uporaba na portalu Perun narašča. Spodnja tabela prikazuje rast števila 

aplikacij ob ustanovitvi portala Perun in sedaj. Število aplikacij je v 4 letih naraslo za 230 %. 

Število uporabnikov se je povečalo kar za 360 %.  

Tabela 2: Primerjava števila aplikacij od leta 2006 do leta 2010 

Leto 2006 2010 

Intranetni del 121 aplikacij 280 aplikacij 

Internetni del 12 aplikacij 27 aplikacij 

Vseh uporabnikov 280 1000 

 

Spletni portal Perun pričakuje v prihodnje nadaljnji razvoj. Dobavitelji bodo imeli moţnost, da 

preko portala lahko spreminjajo naslovne podatke o poslovnih partnerjih, ki nastopajo kot lastniki 

ali plačniki električne energije na njihovih merilnih mestih. V primeru neplačevanja ali zaradi 

drugih razlogov bodo poslovnim partnerjem lahko odpovedali pogodbo o dobavi električne 

energije. 

Na portalu Perun bodo v prihodnje postavljeni moduli z dodatnimi pregledi (npr. zaračunani 

zneski za omreţnino za posameznega dobavitelja v preteklem mesecu). Podatki bodo omogočili 

izmenjavo podatkov med BORZEN in JARSE. 

S pisanjem diplomske naloge, sem pridobila širši vpogled v elektrodistribucijski trg. S tem mi bo 

izdelava nadaljnjih spletnih aplikacij olajšana. Pridobila sem veliko znanja o različnih 

tehnologijah, ki smo jih uporabili in o izdelavi same aplikacije (npr. nekaterih gradnikov prej še 

nikoli nisem uporabila). Aplikacijo EvidencaMM bi se dalo še bolj razviti in jo vizualno 

spremeniti.  
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