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Abstract— The Internet of Things concept is increasingly used 

to define the applications that interconnect smart objects from 

real live. This concept comprises a wide range of technologies and 

real-world objects, recently entering in industrial environments 

by defining the Industrial IoT concept. In these environments, the 

technologies used must meet restrictive requirements related to 

the response time, security, confidentiality and data integrity, but 

they must allow the interconnection of smart objects through the 

Internet infrastructure. In this paper, we present a solution based 

on standard DDS in order to introduce the IoT facilities to an 

SCADA application.  

 
Index Terms—Data Distribution Service for Real-time 

Systems, fieldbus, Internet of Things, Industrial Internet of 

Things 

I. INTRODUCERE 

NIȚIAL, conceptul de Internetul Lucrurilor (IoT – Internet of 

Things) a cuprins doar tehnologia senzorilor fără fir și 

RFID. În acest moment, conceptul IoT cuprinde o gamă largă 

de obiecte inteligente din viața de zi cu zi. Din acest motiv în 

literatura de specialitate, există mai multe definiții care se 

suprapun. O definiție care este folosită foarte des în literatura 

de specialitate prezintă IoT ca o "rețea globală de obiecte 

interconectate, care sunt unic adresabile, bazată pe protocoale 

standard de comunicație"[1]. 

În acest moment, orice obiect care se poate conecta la 

Internet (folosind o conexiune cu fir sau fără fir) poate să 

devină un lucru din mediul IoT. Mai mult, conceptul IoT a 

început să pătrundă în mediul industrial prin definirea 

conceptului de Industrial IoT (IIoT) [2]. Acest concept va avea 

un impact foarte mare datorită diversității rețelelor industriale 

și a dispozitivelor și senzorilor care se conectează la aceste 

rețele industriale. 

 Producătorii de dispozitive din domeniul industrial au 

început să dezvolte produse dedicate care integrează conceptul 

IoT, un exemplu putând fi platforma IozT dezvoltată de 
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Echelon [3] sau controlerele UBC-WN500 și EWS-1540A  

dezvoltate de Advantech [4]. 

 Anticipând impactul pe care îl va avea conceptul IoT în 

fabricile viitorului, guvernul german a inițiat proiectul 

“Industrie 4.0” [5]  pentru dezvoltarea fabricilor inteligente 

prin intermediul IoT și CPS (Cyber-Physical Systems), fiind 

considerată cea de-a 4 revoluție industrială.   

În acest moment, sunt mai multe proiecte de cercetare în 

dezvoltarea arhitecturilor IIoT, cel mai important fiind 

IoT@Work [6]. Proiectul se axează pe exploatarea 

tehnologiilor IoT în medii industriale și de automatizare, 

soluțiile propuse fiind implementate într-o uzină FIAT.  

În proiectarea arhitecturilor software IoT și IIoT  se folosesc 

sisteme middleware pentru distribuția datelor în Internet. La 

ora actuală există 4 standarde middleware importante (fiecare 

cu cel puțin 10 implementări) care candidează pentru a deveni 

standardul pentru dezvoltarea arhitecturilor IoT: Message 

Queuing Telemetry Transport (MQTT) [7],  Extensible 

Messaging and Presence Protocol (XMPP) [8], Data 

DistributionService, (DDS) [9] și Advanced Message Queuing 

Protocol (AMQP) [10]. 

În acest articol se dorește prezentarea modului de integrare 

a unuia dintre aceste standarde într-un sistem SCADA [11] cu 

scopul introducerii conceptului IoT (interconectarea obiectelor 

din lumea reală folosind Internetul) și menținerea tehnologiilor 

deja integrate (OPC DA, OPC .NET, OPC UA). Acest lucru se 

realizează prin implementarea unui obiect în cadrul aplicației 

MCPI [11] a acestui sistem SCADA (componenta HMI – 

Human Machine Interface a sistemului SCADA). Dintre cele 4 

standarde middleware a fost ales standardul DDS deoarece 

este dedicat pentru comunicații de tip Device-to-Device 

(D2D), permițând dezvoltarea rețelelor de tip peer-to-peer cu 

diseminarea anonimă a informației. Acesta este un standard 

deschis de tip publish/subscribe pentru sisteme de timp real 

motiv pentru care poate îndeplini cerințele de timp real cerute 

de unele aplicații industriale. Acest lucru se realizează prin 

folosirea parametrilor QoS (Quality of Service) care permit 

configurarea aplicaților pentru a îndeplini cerințele de timp 

real. 

Integrarea standardului DDS în aplicația MCPI a putut fi 

realizată datorită caracterului ei modular. Aceasta integrează 

controale/obiecte grafice, obiecte non-grafice și obiecte 

middleware care pot fi interconectate folosind expresii 

matematice. În cazul de față, a fost dezvoltat un obiect 

middleware care permite publicarea datelor de la celelalte 
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obiecte din mediul MCPI [13]. În această lucrare este 

prezentată proiectarea și funcționalitatea obiectului DDS [12].  

II. PROIECTAREA ȘI DEZVOLTAREA OBIECTULUI DDS 

Pentru dezvoltarea acestui obiect s-a folosit implementarea 

OpenDDS a standardului DDS (o implementare de tip „surse 

deschise”). Aceasta este o implementare în C++ a standardului 

DDS, independentă de platformă, și este dezvoltată ca un nivel 

superior peste ACE (Adaptive Communication Environment). 

ACE [14][15] este un mediu de lucru orientat pe obiecte, 

independent de platformă care  implementează majoritatea 

modelelor de proiectare (design patterns [16]) standard pentru  

dezvoltarea aplicațiilor distribuite și concurente.   

Deoarece aplicația MCPI este dezvoltată în C# iar 

OpenDDS este implementă în C++, pentru dezvoltarea 

obiectului DDS trebuie proiectat și dezvoltat un adaptor în 

C++ sub forma unei biblioteci de tip dll care exportă un set de 

funcții ce vor fi apelate direct din C#. Acest adaptor oferă 

acces la funcționalitatea OpenDDS. Principalele servicii pe 

care le oferă acest adaptor sunt: crearea/conectarea la un 

domeniu, realizarea funcției de răsfoire (browse) a elementelor 

la care se poate conecta obiectul DDS, publicarea unui 

element în domeniul DDS la care este conectat obiectul DDS, 

abonarea la unul sau mai multe elemente din domeniul DDS la 

care este conectat, deconectarea de la domeniul DDS și 

recuperarea/refacerea unei conexiuni căzute. 

Primul pas în dezvoltarea acestui adaptor este definirea unei 

interfețe IDL specifice standardului DDS. După analiza 

informațiilor care vor fi publicate prin intermediul standardului 

DDS, a fost definită următoarea interfață IDL: 

 
#include "orbsvcs/TimeBase.idl" 
module MCPI_DDS 
{ 
 
  #pragma DCPS_DATA_TYPE "MCPI_DDS::ItemTopic" 
  #pragma DCPS_DATA_KEY  "MCPI_DDS::ItemTopic ticker" 
  enum ItemTip { NUMERIC, LOGIC, TEXT}; 
 
    struct ItemTopic  
    { 
     string ticker; 
     double valueN; 
     boolean valueL; 
     string valueS; 
     TimeBase::TimeT timestamp; 
     short Calitate; 
     ItemTip Tip; 
};   

 

Trebuie remarcat că această interfață este mult mai simplă 

decât în cazul specificațiilor OPC DA, OPC. NET, OPC UA 

sau standardul DAIS (Data Acquisition from Industrial 

System) pentru CORBA [17]. Această simplitate este datorată 

faptului că funcțiile de conectare, gestiune a conexiunilor, 

descoperirea elementelor din domeniile DDS, publicarea și 

citirea datelor sunt implementate de OpenDDS, ele fiind 

oferite ca servicii standard. 

După definirea acestei interfețe, aceasta trebuie compilată 

folosind utilitarul opendds_idl pus la dispoziție de OpenDDS. 

Acesta va genera un fișier în C++ care trebuie inclus în 

adaptorul folosit de obiectul DDS. Pe lângă acest fișier mai 

este generat un fișier idl (conține suportul pentru tipurile de 

date definite) care împreună cu fișierul IDL inițial sunt 

compilate cu utilitarul tao_idl, rezultând alte două fișiere în 

C++. Aceste  fișiere vor fi incluse în proiectul pentru adaptor.  

Diagrama de clase simplificată a fișierelor rezultate este 

prezentată în Fig. 1. 

 

 
Fig. 1.  Diagrama de clase a fișierelor care rezultă în urma compilării 

interfeței IDL. 

 

 Funcțiile exportate de adaptorul OpenDDS sunt prezentate 

în Fig. 2. Aceste funcții sunt suficiente pentru implementarea 

obiectului DDS în C#. Dintre aceste funcții trebuie remarcată 

funcția SetCallBack prin care se setează un pointer la o funcție 

care va fi apelată de adaptor atunci când primește o  informație 

pentru un element la care obiectul DDS s-a abonat. Din punct 
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de vedere al aplicației în C#, prin această funcție se transmite 

delegate-ul care trebuie apelat atunci când este actualizat un 

element din domeniul DDS la care este abonat obiectul DDS. 
 

 

 
Fig. 2.  Funcțiile exportate de adaptorul pentru OpenDDS. 

III. FUNCȚIONALITATEA OBIECTULUI DDS 

În această secțiune este prezentat un mic exemplu de 

funcționare a obiectului DDS implementat în aplicația MCPI. 

Acest exemplu va prezenta modul de comunicație dintre două 

aplicații MCPI care sunt executate pe două sisteme care nu 

sunt în aceeași rețea locală. Pe primul sistem se pornește 

aplicația MCPI și se creează un obiect DDS. Fereastra de 

proprietăți a obiectului DDS este prezentată în Fig. 3. Din 

această fereastră se poate seta ID-ul domeniului DDS folosit 

de obiect,  hostul  unde se află serverul CORBA 

DCPSInfoRepo (aplicație folosită pentru funcția de 

descoperire a elementelor din domeniul DDS - se vor 

înregistra la această aplicație toate elementele ce vor fi 

publicate). Pentru DDS se specifică și protocolul de transport 

(TCP sau UDP) precum şi rata de publicare a datelor.  

  

 
Fig. 3.Proprietăţile obiectului DDS. 

 

După setarea acestor parametrii trebuie definite elementele 

care vor fi publicate în domeniul DDS de către obiectul curent. 

Acest luru se poare realiza prin acționarea butonului “Date 

Publicate” din Fig. 3. După realizarea acestei operații este 

afișată fereastra din Fig. 4. Această fereastră permite definirea 

elementelor publicare de obiectul curent. În această fereastră 

se va putea reveni și după crearea obiectului DDS pentru a 

putea defini și alte elemente sau modifica/șterge cele existente. 

 
Fig. 4. Definirea itemurilor publicate de un obiect DDS. 

 

 După definirea a două elemente (a se vedea Fig. 4) spațiul 

de adrese al obiectului DDS va arăta ca în Fig. 5. Se poate 

observa că spațiul de adrese al  obiectulului este împărțit în 

două părți: elemente publicate și elemente la care se poate 

abona obiectul DDS. Elementele care sunt publicate de obiect 

apar și la elementele la care se poate abona obiectul. 

 
Fig. 5. Exemplu de spaţiu de adrese al unui obiect DDS. 

 

 
Fig. 6. Realizarea unei conexiuni dintre un item din mediul MCPI și un item 

publicat de un obiect DDS. 
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 În acest moment, elementele definite sunt publicate în 

domeniul DDS la care s-a conectat obiectul. Pentru a publica 

date din mediul MCPI trebuie realizată o conexiune între 

elementul publicat și  unul sau mai multe date membre ale 

obiectelor din mediul MCPI folosind o expresie matematică. 

Un exemplu este prezentat în Fig. 6 (elementul a fost conectat 

la tick-ul de ceas generat de o fereastră).  

Aceleași operații vor fi realizate și pe cel de-al  doilea 

sistem. După crearea obiectului DDS (conectat la același 

domeniu ca și obiectul DDS din cadrul primei aplicații), 

spațiul său de adrese este cel prezentat în Fig. 7. Se poate 

observa că printre elementele la care se poate conecta obiectul 

DDS apar cele publicate de primul obiect (item1 și item2) și 

cele publicate de obiectul curent (item1). Trebuie specificat 

faptul că cele două aplicații sunt executate pe două sisteme 

care nu sunt în aceeași rețea locală și folosesc un server 

DCPSInfoRepo executat pe un sistem cu IP public (conectarea 

la el este directă, fără să se folosească NAT (Network Address 

Translation)). 

Acum, din cadrul celei de a doua aplicații, obiectul DDS se 

poate abona la un element publicat de primul obiect DDS. 

Această operație este realizată atunci când respectivul element 

este introdus într-o expresie matematică în cadrul mediului 

MCPI. De exemplu, se poate afișa elementul “item1” publicat 

de primul obiect DDS (a se vedea Fig. 8). 

 

Fig. 7. Spațiul de adrese al unui obiect DDS atunci când sunt publicate date 

de la mai multe obiecte. 

 

 
Fig. 8. Afişarea datelor publicate de un obiect DDS. 

IV. CONCLUZII 

Această lucrare abordează o temă de actualitate, conceptul 

IoT extinzându-se spre mediile industriale prin apariția 

conceptului de Industrial IoT. Soluția propusă în acest articol, 

prin folosirea standardului DDS, poate fi utilizată pentru 

extinderea aplicațiilor existente prin introducerea de facilității 

IIoT. În articol s-a prezentat folosirea standardului DDS în 

cadrul aplicație MCPI, standardul DDS coexistând cu celelalte 

tehnologii sau standarde folosite: OPC UA, OPC .NET şi OPC 

DA. 
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