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KATALOG ZNANJA 
 

1. Ime modula: PRENOS PODATKOV 
 
 
2. Usmerjevalni cilji: 
 

Dijak: 
• uporablja strojno in programsko opremo potrebno za opravljanje svojega dela, 
• spozna industrijske komunikacijske protokole, njihov namen in uporabo, 
• se usposobi za priključevanje, konfiguracijo po navodilih in vzdrževanje 

industrijskih komunikacijskih vmesnikov, 
• se usposobi za postavitev in konfiguracijo žičnega in brezžičnega računalniškega, 
• se usposobi za priklop modulov industrijskega omrežja, ki uporablja infrastrukturo 

v oblaku. 
 
 
 

3. Poklicne kompetence: 
 

1. Uporablja sisteme in tehnologije komuniciranja med ljudmi, stroji in drugimi viri 
na svojem delovnem področju  in upošteva medsebojno povezanost posameznih 
enot avtomatiziranega sistema 

2. V timu vzdržuje standardizirane mrežne vmesnike pri upravljanju strojev 
3. Pošilja in sprejema podatke iz objektov, naprav, ki so povezani v delovni proces 

preko interneta in ukrepa skladno s svojim področjem dela 
4. Uporablja infrastrukturo v oblaku 

 
 
4. Operativni cilji: 
 

1. Uporablja sisteme in tehnologije komuniciranja med ljudmi, stroji in drugimi 
viri na svojem delovnem področju  in upošteva medsebojno povezanost 
posameznih enot avtomatiziranega sistema 

 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 

• pozna način komunikacije 
strežnik/klient, 

• pozna različne vrste 
komunikacijskih vmesnikov 
(Ethernet, RS232/RS485, serijski 
vmesnik, CAN port, Wifi vmesniki, 
vmesniki za povezavo z mobilnim 
podatkovnim omrežjem), 

• pozna namen različnih industrijskih 
komunikacijskih protokolov 
(PROFIBUS, PROFINET, 

Dijak: 
• nariše arhitekturo industrijskega omrežja 

in pojasni vlogo posamezne enote, 
• izvede povezave posameznih enot 

avtomatiziranega sistema, 
• skladno z navodili izvede konfiguracijo 

posameznih enot avtomatiziranega sistema 
in različnih industrijskih komunikacijskih 
modulov. 
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Informativni cilji Formativni cilji 
EtherNet/IP, CAN, Modbus, 
MQTT), 

• pozna povezave med posameznimi 
enotami avtomatiziranega sistema, 

• pozna module, ki uporabljajo 
različne industrijske 
komunikacijske protokole. 

 
 

2. V timu vzdržuje standardizirane mrežne vmesnike pri upravljanju strojev 
 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 

• bere tehnično dokumentacijo 
avtomatiziranega sistema,  

• pozna vrste standardiziranih 
mrežnih vmesnikov, 

• pozna arhitekturo avtomatiziranega 
sistema, 

• iz tehnične dokumentacije razbere 
vlogo posameznih enot sistema. 

Dijak: 
• preveri pravilnost delovanja posamezne 

enote avtomatiziranega sistema, 
• skladno z navodili preveri konfiguracijo 

mrežnih vmesnikov, 
• skladno z navodili odpravi napake v 

delovanju mrežnih komunikacijskih 
vmesnikov, 

• vodi evidenco v digitalni obliki o 
preverjanju delovanja, napakah in 
servisnih posegih na mrežnih vmesnikih, 

• izvede naročilo servisnih in nadomestnih 
delov/komponent v primeru okvare. 

 
 
 
 

 
3. Pošilja in sprejema podatke iz objektov, naprav, ki so povezani v delovni 

proces preko interneta in ukrepa skladno s svojim področjem dela 
 

Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 

• pozna principe in medije za prenos 
podatkov,    

• razume razliko med žičnimi in 
brezžičnimi prenosi, 

• razume princip paketnega prenosa 
podatkov,   

• razloži princip IP prenosa 
podatkov,   

• razume arhitekturo lokalnega 
računalniškega omrežja in vlogo 
posameznih gradnikov, 

Dijak: 
• izmeri lastnosti žičnih povezav (parica, 

UTP, koaksialni kabel) in primerja 
lastnosti, 

• nariše arhitekturo računalniškega omrežja, 
• izvede (žično in brezžično) povezavo ter 

skladno z navodili konfiguracijo med 
računalnikom in mrežno opremo (most, 
stikalo, usmerjevalnik),  

• preveri razpoložljivost podanega IP 
naslova v danem omrežju, 
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Informativni cilji Formativni cilji 
• loči med statičnimi in dinamičnimi 

IP naslovi ter razume njihovo 
uporabo, 

• pozna osnovne ukaze za preverjanje 
ustrezne povezave med napravami 
v lokalnem, 

• pozna različne tehnologije 
brezžičnega prenosa podatkov in 
njihov namen. 

• skladno z navodili dodeljuje IP naslove 
končnim napravam. 

 
 
4. Uporablja infrastrukturo v oblaku 

 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 

• pozna arhitekturo industrijskega 
omrežja, ki je zasnovano po 
principu Industrije 4.0 (ali novejše), 

• pozna komunikacijske vmesnike in 
module, ki omogočajo uporabo 
sodobnih komunikacijskih 
protokolov (MQTT), 

• pozna načine žične in brezžične 
povezave komunikacijskih 
modulov, ki uporabljajo sodobne 
komunikacijske protokole (MQTT). 

Dijak: 
• izbere ustrezni komunikacijski modul, ki 

omogoča nadgradnjo avtomatiziranega 
sistema v sistem z uporabo podatkov v 
oblaku, 

• izvede povezave komunikacijskega 
modula, 

• skladno z navodili izvede konfiguracijo 
komunikacijskega modula, 

• nariše arhitekturo omrežja zasnovanega po 
principu Industrije 4.0 (ali novejše), 

• izvede povezave posameznih enot 
avtomatiziranega sistema, ki uporablja 
sodobne industrijske komunikacijske 
protokole (MQTT), 

• poveže komunikacijski modul, ki 
uporablja sodobne industrijske 
komunikacijske protokole (MQTT) za 
prenos podatkov preko žične omrežne 
povezave ali za prenos preko mobilnega 
komunikacijskega omrežja. 
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