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ABSTRACT: Acest raport tratează particularităţile 

controlului la distanţă a sistemelor mecatronice 
folosind reţeaua Internet. Sunt evidenţiate 
particularităţi ca: specificul proiectării unui astfel de 
sistem, latenţa cauzată de traficul din Internet şi 
menţionate: accesul simultan al mai multor utilizatori, 
designul interfeţei utilizator, probleme legate de 
securitate. 
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INTRODUCERE 
 

În zilele noastre internetul joacă un rol foarte 
important în multe domenii. Pe parcursul 
ultimilor ani, s-au făcut numeroase cercetări 
în încercarea de a dezvolta aplicaţii, care să 
facă posibilă supravegherea şi controlul 
proceselor industriale prin intermediul 
internetului. 
Sistemul de control bazat pe internet permite 
datelor din proces să fie preluate de către un 
controler, operator, şi inginer de la o locaţie 
aflată la distanţă. Acţiunile de control 
efectuate în locaţia aflată la distanţă pot fi 
executate în proces. Diferenţa faţă de 
sistemul normal de control de la distanţă şi / 
sau sistemul de control distribuit este că
mediul de comunicare este internetul. 
În proiectarea unui astfel de sistem trebuie 
avute în vedere următoarele probleme de 
proiectare: 
-  Specificaţiile cerute sistemului de control; 
-  Selectarea arhitecturii; 
-  Timpul de latenţă cauzat de traficul pe 
Internet; 
-  Accesul simultan al mai multor utilizatori; 
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ABSTRACT: This report deals with specifics of 

mechatronic systems remote control using the Internet. 
Features are highlighted as: specific design such a 
system, latency caused by Internet traffic and 
mentioned: simultaneous access to multiple users, user 
interface design, security issues. 
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INTRODUCTION 

 
Nowadays Internet plays a very important 

role in many areas. In recent years, there have 
been numerous studies attempting to develop 
applications to enable monitoring and control 
of industrial processes via the Internet. 

Internet based control system allows 
process data to be retrieved by a controller, 
operator and engineer at a remote location. 
Control actions carried out in remote location 
can be executed in the process. The 
difference with the normal remote control and 
/ or distributed control system is that 

communication medium is the Internet. 
In designing such a system should 

consider the following design issues: 
- Specifications required by the control 

system; 
- Selection of architecture; 
- Latency time caused by traffic on the 

Internet; 
- Access to multiple users simultaneously; 
- Interface front-end user; 
- Security issues 
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-  Interfaţa front-end, utilizator;  
-  probleme de securitate. 
În următoarea generaţie de posibile sisteme 
de control  se evidenţiază conceptul de 
control al proceselor pe baza internetului. 
Grupuri de lucru internaţionale, cum ar fi 
Fieldbus Foundation şi OPC Foundation şi 
producători mari cum ar fi Invensys, 
Siemens, ABB, etc.  propun şi ei standarde. 
Câteva companii încearcă să producă 
sistemele de control prin internet ca şi 
dispozitive de control [1]. Unii cercetători în 
acest domeniu, de la instituţii de învăţământul 
superior, se concentrează pe dezvoltarea de 
laboratoare virtuale de control prin WEB în 
scopul de a găsi noi forme de învăţământ la 
distanţă. Acestea permit unui utilizator situat 
la distanţă să efectueze experimente în 
laboratorul lor de ingineria controlului prin 
intermediul internetului. 
Una din cele mai importante probleme în 
controlul la distanţă a unui sistem mecatronic 
este timpul de întârziere, delay, care apare la 
transmiterea informaţiei. Acest lucru poate 
duce la destabilizarea sistemului de control la 
distanţă. Mai mult decât atât când se foloseşte 
reţeaua pentru transmiterea datelor timpul de 
întârziere nu este nici măcar constant ( apare 
jitter-ul).Motivele pentru care apar astfel de 
întârzieri de timp ar putea fi următoarele: 

 
- traficul din reţeaua internet se schimbă tot 

timpul deoarece mai mulţi utilizatori 
folosesc reţeaua în acelaşi timp; 

- rutele sau căile de transmitere a datelor 
decise de protocolul IP      ( protocolul 
internet ) nu sunt sigure, nefiind tot 
timpul aceleaşi, topologia       reţelei 
privitoare la rute şi căi de transmitere a 
datelor se poate schimba. Datele sunt 
livrate pe diferite căi, gateway-uri, şi 
reţele între care distanţele pot varia, 
precum şi capacităţile de transport şi 
tehnologiile liniilor de transport pot fi 
diferite. 

- unităţile mari de date  sunt separate în 
unităţi mai mici cum ar fi pachetele, sau 

 
 
The next generation of possible control 

systems outlined the concept of Internet-
based process control. International working 
groups such as Foundation Fieldbus and OPC 
Foundation and major manufacturers such as 
Invensys, Siemens, ABB, etc.. they propose 
standards. Some companies try to produce 
control systems via the Internet as control 
devices [1]. Some researchers in this field, 
the higher education institutions, focuses on 
developing virtual labs in web control in 
order to find new forms of distance learning. 
They allow a remote user to perform at their 
laboratory experiments in control engineering 
over the Internet. 

 
 
 
One of the most important problems 

remotely control a mechatronic system is the 
delay time, delay, which appears to carry 
information. This can lead to destabilization 
of the remote control system. Moreover when 
using network data transmission delay time is 
not even constant (jitter occurs). 

 
The reasons for such delays occur time 

could be as follows: 
 
- Traffic in the Internet is changing all the 

time as more users use the network at the 
same time; 

- Routes or data transmission paths 
decided by  IP protocol (internet protocol) are 
not reliable, not always the same, regarding 
the routes network topology and data 
transmission paths can change. The data is 
delivered in different ways, gateways, and 
networks between the distances can vary and 
technology capacity and transmission lines 
may be different. 

- Large units of data are separated into 
smaller units such as packets or cells. 
Moreover, the data can be compressed and 
then extracted the transmission and then the 
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celulele. Mai mult decât atât , datele pot fi 
comprimate şi    apoi extrase la transmisie 
şi apoi recepţie. 

- Folosirea protocoalelor TCP/IP presupune 
ca atunci când apar erori în transmiterea 
datelor, datele vor fi retransmise până 
când sunt recepţionate datele corecte. 

 
Majoritatea metodelor pentru diminuarea şi 
înlăturarea efectelor nedorite ale întârzierilor 
de timp la transmiterea prin reţea a datelor se 
bazează pe proiectarea unui compensator de 
întârziere pentru a compensa efectul delay-
ului sau de a folosi ieşirea prezisă a unui 
model de proces pentru a înlocui ieşirea 
efectivă a sistemului la apariţia întârzierilor 
de transmisie [2,3]. 

Analiza stabilităţii sistemelor de 
control în reţea are scopul de a afla condiţiile 
în care Sistemele de  control în reţea rămân 
stabile în cadrul unei structuri de control pre-
definite şi algoritmul necesar [4]. Cele mai 
multe dintre abordările existente sunt doar 
pentru sistemele locale de control în reţea. 
Caracteristicile internetului „public”
sunt rareori luate în considerare în abordările 
existente. Sistemele de monitorizare şi de 
control de la distanţă bazate pe internet 
trebuie să fie securizate împotriva atacurilor 
hackerilor din exterior. Măsuri de securitate  
ar trebuie să fie concepute în mod constant 
pentru a evita atacurile posibile. 
 

SPECIFICAREA CERINŢELOR ŞI 
PROIECTAREA ARHITECTURII 

 
În cercetări anterioare am găsit 

afirmaţia că obiectivul de a dezvolta sisteme 
de control a procesului bazate pe internet este 
de a îmbunătăţi, mai degrabă decât  înlocuirea 
sistemelor de control a proceselor  bazate pe 
computer prin adăugarea
unui  nivel suplimentar în ierarhie. În figura 
următoare se prezintă un exemplu tipic de 
sistem de control al procesului bazat pe 
computer împărţit în diferite niveluri de 
ierarhie. Înainte de proiectarea arhitecturii 

reception. 
 
 
 - Using TCP / IP requires that when 

errors in data transmission, data will be 
retransmitted until correct data is received. 

 
 
Most methods for reducing and removing 

undesirable effects of time delays in data 
transmission network design is based on a 
delay compensator to compensate the effect 
of delays or use predicted output of a process 
model to replace the actual output 
transmission system delays the appearance 
[2,3]. 

 Stability analysis of networked control 
systems is to find conditions under which the 
network control systems remain stable within 
a pre-defined control structures and 
algorithms needed [4]. Most existing 
approaches are only local control systems on 
the network. Internet Features "public" 

 are seldom considered in existing 
approaches. Monitoring and control systems 
for Internet-based distance must be secured 
against external hackers. Security measures 
should be designed consistently to prevent 
possible attacks. 

 
 
 

 
SPECIFICATION REQUIREMENTS 
AND DESIGN ARCHITECTURE 

 
 In previous research we found the 

statement that the objective of developing 
process control systems based on the Internet 
is to enhance rather than replace process 
control systems based on computer by adding 

 an additional level in the hierarchy. The 
following figure shows a typical process 
control system based on computer divided 
into different levels of the hierarchy. Before 
designing the architecture for a web-based 
control system requirements should be 
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pentru un control bazat pe internet
cerinţele de sistem ar trebui să fie specificate. 
Sarcină majoră în specificarea cerinţelor este 
de a identifica şi rezolva compromisurile 
dintre obiectivele şi constrângerile de sistem 
care sunt în conflict sau nu sunt complet 
realizabile [5]. 
Ar trebui să avem în vedere  faptul că : 

 
- sarcinile, care necesită un regim de timp 

determinat ar trebui să fie evitate,  
deoarece nu pot fi realizabile din cauza 
întârzierilor din traficul Internet; 

- de asemenea, accesul direct la un 
controller nu este o cerinţă şi nu este de 
dorit, mai mult ca probabil, din motive de 
securitate ; 

- este necesar să minimizăm incărcarea de 
comunicare între nivelul de Internet şi 
nivelul de control existent. 

 
Cerinţele diferite vor duce la structuri de 
control diferite având propriile lor
avantaje şi dezavantaje. 
Arhitectura sistemului de control poate fi 
selectată în ceea ce priveşte criteriile de 
principiu următoare pentru a îndeplini 
cerinţele specificate mai sus: 
 
- Timp de răspuns: cu cât ne deplasăm mai 
sus în arhitectura de informaţii, delay-ul, care 
poate pot fi tolerat la primirea  datelor, creşte. 
De exemplu, la nivelul reglării (bucla de 
control), datele devin "perimate" foarte 
repede. În schimb, informaţiile folosite la 
nivel de management si  programare pot fi 
neactualizate de mai multe zile, fără a afecta 
utilitatea sa. 
- Rezoluţie: nivelele de abstractizare a 

datelor variază de-a lungul tuturor 
nivelelor în arhitectura. Cu cât nivelul 
este mai înalt, cu atât mai mult datele sunt 
mai abstracte. 

- Fiabilitate: după cum timpul de răspuns al 
comunicării trebuie să scadă la coborârea 
prin nivelurile de arhitectura a 
informatiei, nivelul necesar de fiabilitate 

specified. Major task is to specify 
requirements to identify and resolve trade-
offs between system objectives and 
constraints that are in conflict or are not 
completely achievable [5]. 

  
 
You should keep in mind that: 
 
 - Tasks that require a system of time 

should be avoided because they can not be 
achievable due to delays in Internet traffic; 

 - Also direct access to a controller is not 
a requirement and is not desirable, most 
likely for reasons of security; 

 - It is necessary to minimize the 
communication load between the Internet and 
the existing control. 

 
 
 
 Different requirements will result in 

different control structures with their own 
 advantages and disadvantages. 

 Control system architecture can be 
selected in the following principle criteria to 
meet the requirements listed above: 

 
 
 - Response time: as we move above 

information architecture, the delay that can be 
tolerated in receiving data increases. For 
example, the regulation (control loop), the 
data becomes "stale" very quickly. Instead, 
the information used by management and 
programming level may be outdated for 
several days without affecting its usefulness. 

 
 - Resolution: Data abstraction levels vary 

throughout all levels of the architecture. The 
higher the level is, the more data is more 
abstract. 

 
 - Reliability: as communication response 

time should decrease when lowering the 
levels of the information architecture, the 
required level of reliability increases. For 
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creşte. De exemplu, calculatoarele gazdă 
la nivel de management si planificare pot 
fi oprite în condiţii de siguranţă pentru 
ore sau zile, chiar, cu consecinţe relativ 
minore. Dacă reţeaua, care  conectează 
controlerele la nivelul de control de 
supraveghere şi / sau la nivelul de control 
de reglare, se defectează  doar pentru 
câteva minute, o închidere a sistemului 
poate fi necesară. 

- Reparaţii: se consideră uşurinţa cu care 
dispozitive de control şi de calcul pot fi 
menţinute în funcţiune. 

     Aşa cum se arată în figura următoare 
internetul poate fi legat de sistemul 
informatic la orice nivel  în arhitectura de 
informaţii, sau chiar la nivelul senzor /  
acţionare [5]. 
    Aceste legături sunt rezultatul cerinţelor 
din gama de mai sus (Timp de 
răspuns,rezoluţie, fiabilitate, şi posibilitate de 
reparare ). De exemplu, dacă este necesar un 
timp de răspuns rapid ar trebui să fie făcută o 
legătură la nivelul de bucla de control. Dacă 
este nevoie doar de informaţiile abstracte 
Internetul ar trebui să fie legat cu un nivel 
mai ridicat în arhitectura de informaţii, cum 
ar fi nivelul de management sau nivelul de 
optimizare. 

example, host computers at management and 
planning can be stopped safely for hours or 
days, even with relatively consequences 
minor. If the network that connects 
controllers in the supervisory control and / or 
control the adjustment fails only for a few 
minutes, a system shutdown may be 
necessary. 

 
 
 - Repairs: it considers ease of control and 

computing devices can be kept in operation. 
 
As shown in the following figure the 

internet can be connected to the computer 
system at any level architecture of 
information, or the sensor / actuator [5]. 

     These links are result of range above 
requirements (response time, resolution, 
reliability, and the possibility of repair). For 
example, if you need a fast response time 
should be made a link to the control loop. If 
you need only abstract information Internet 
should be linked with higher levels of 
information architecture, such as the 
management or optimization level. 

 

  
COMPENSAREA ÎNTÂRZIERILOR 
 
Internetul este un mediu public de transport 
de date, care este fundamental diferit de alte 
medii private de transmisie utilizate de mulţi 

 
DELAYS COMPENSATION 
 
 Internet is a public medium for data 
transmission, which is fundamentally 
different from other transmission media used 
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utilizatori finali pentru scopuri diferite. 
Performanţa de transmisie în internet este 
asociată cu o întârziere de timp şi pierderi de 
pachete si dispune de variaţie mare temporală 
şi spaţială. În detaliu, timpul de întârziere în 
internet este caracterizată prin viteza de 
procesare a  nodurilor de reţea ( routerelor ), 
încărcarea acestora, lăţimea de bandă a 
conexiunilor dintre ele, cantitatea de date 
transmisă, viteza de transmisie prin mediu, 
etc.  Prin urmare, este oarecum nerezonabil să 
se modeleze întârzierile în  internet pentru o 
estimare precisă în fiecare moment. 
Abordările existente se concentrează în 
principal pe modul de a proiecta un model 
bazat  pe un compensator de delay [6] sau a 
unui observator de stări care să reducă efectul 
întârzierilor de timp ale transmisiei. 
Majoritatea dintre ele sunt bazate pe un 
model de proces precis, ceea ce le face 
dificil de pus în aplicare în practică. Cercetări 
recente indică potenţialul de a rezolva 
problemele cauzate întârziere de timp din 
internet din punctul de vedere arhitecturii 
sistemul de control. 
Una din metode ar putea fi eşantionarea într-
un interval tolerant. 
 

by private end users for different purposes. 
Internet transmission performance is 
associated with a time delay and packet loss, 
and has high temporal and spatial variation. 
In detail, in Internet time delay is 
characterized by processing speed network 
nodes (routers), uploading them, bandwidth 
connections between them, the amount of 
data transmitted, average transmission speed, 
etc.. Therefore, it is somewhat unreasonable 
to delays in Internet modeling an accurate 
estimate every time. Existing approaches 
mainly focus on how to design a model based 
on a delay compensator [6] or observer states 
to reduce the effect of the transmission delay 
time. 
 Most of them are based on a precise process 
model, which makes them 
 difficult to implement in practice. Recent 
research shows the potential to solve 
problems in Internet time delay in terms of 
control system architecture. 

 One method could be sampling within 
tolerance. 

 
Este discutabil faptul că structura 
convenţională de control discret, care 
foloseşte  un interval fix de prelevare, nu este 
potrivită pentru sisteme de control bazate pe 
internet. Structurile tradiţionale de control 
discret necesită o durată de execuţie 
previzibilă pentru buclele de control închise. 
În schimb, delay-urile în internet sunt 
imprevizibile, care face imposibilă folosirea  
structurii convenţionale de control discret. De 

It is arguable that conventional discrete 
control structure that uses a fixed sampling 
interval is not suitable for Internet-based 
control systems. Traditional discrete control 
structures require predictable execution time 
for closed control loops. Conversely, delay in 
internet sites are unpredictable, which makes 
it impossible to use conventional discrete 
control structure. For example, a driver may 
receive a control signal from a controller after 
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exemplu, un element de acţionare poate primi 
un semnal de control din partea unui operator, 
după ce a trecut intervalul de eşantionare. Ca 
urmare, sistemul de control, cu un interval fix 
de prelevare, Ts, creşte potenţial timpul de 
întârziere al sistemului. 
Cercetari recente investighează structura 
sistemului de control bazate pe o conexiune 
la internet, în care o toleranţă de timp  Δt 
este introdusă pentru a face faţă 
imprevizibilei întârzieri de transmitere a 
informaţiei. În loc de a obţine semnale de 
control  o singură dată, noua structură permite 
ca achiziţia de date să apară de la fiecare
instanţă Δt - Ts  la fiecare instanţă Δt + Ts , 
care  potenţial  maximizează  posibilitatea de 
a efectua transmiterea la timp. Ca urmare a 
introducerii timpului tolerant, o pereche de 
comutatoare de eşantionare localizate la 
ambele părţi, de la distanţă şi local, 
înlocuieşte un singur comutator în structura 
tradiţională pentru a facilita acţiunea de
transmiterea. Switch-urile de prelevare de 
probe sunt declanşate şi sincronizate de 
cronometre furnizate de către serviciile de 
reţea ( prin protocolul NTP ). Moştenit de la 
abordările existente, două compensatoare de 
întârziere de timp sunt înglobate în noua 
structură. Cercetări recente au aratat un 
rezultat optimist prin utilizarea acestei 
abordări[6].  

 
Schema de control cu rată dublă[5] 

the last sampling interval. Therefore, the 
control system with a fixed sampling interval, 
Ts, potentially increasing the delay time of 
the system. 
 Recent research investigating the structure of 
control system based on internet connection, 
the tolerance time  Δt  is introduced to cope 
with unexpected delays transmitting 
information. Instead of getting control signals 
once, the new structure allows data 
acquisition to occur from every instance   Δt - 
Ts  to every instance  Δt + Ts  that potentially  
maximizes posibility to make timely 
transmission. Following the introduction of 
tolerant time, a pair of sampling switches 
located on both sides, remote and local, 
replacing a single switch in the traditional 
structure to facilitate transmission  action. 
Switches sampling are triggered and 
synchronized timers provided by network 
services (via the NTP protocol). Inherited 
from existing approaches, two compensating 
time delay embedded in the new  structure. 
Recent research has shown optimistic results 
using this approach [6]. 
 
 
 
 
 
 
 
      Dual-rate control scheme [5] 

 
Schema de control dual-rata implică o 
ierarhie cu două nivele. La nivelul inferior un 
controler local este pus în aplicare pentru a 
controla sistemul la o frecvenţă mai mare 
pentru a stabiliza sistemul. La nivelul 
superior un controler de la distanţă este 

Dual-rate control scheme involves a two-
level hierarchy. At the lower level local 
controller is implemented to control the 
system at a higher frequency to stabilize the 
system. Higher level remote controller is used 
to adjust the desired reference distance to a 
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folosit pentru a regla de la distanţă referinţa 
dorită la o frecvenţă mai mică pentru a reduce 
încărcarea canalului de comunicare şi de a 
creşte posibilitatea de a primi datele prin 
internet la timp. Am putea desemna 
controlerul local, ca şi controler rapid şi 
telecontrolul drept controler lent. Metoda se 
poate dovedi foarte eficientă. 
Există două cazuri care sunt implicate în 
această schemă cu dublă rată: 

 
Cazul 1: Întârzierea  de transmitere este mai 
mică decât intervalul de eşantionare a 
operatorului lent, Tslow. În acest caz nu 
există nici o pierdere de date în timpul fiecare 
interval de eşantionare. Prin urmare, 
întârzierea de transmitere nu are nici o 
influenţă asupra unui controler lent. 
 
Cazul 2: Întârzierea de transmitere este mai 
mare decât intervalul de eşantionare a 
operatorului lent, Tslow. În acest caz, 
esanţionul va fi amânat pentru a ajunge la 
controlerul lent şi atunci trebuie să fie folosit 
un compensator. 

 

lower frequency to reduce the load of the 
communication channel and increase the 
ability to receive data via the Internet on 
time. We may appoint local controller, as 
quickly and telecontrol controller as 
controller slowly. Method can be very 
effective. 
 
 There are two cases that are involved in this 
scheme of dual rate: 
 
 Case 1: transmission delay is less than the 
sampling interval of the controller slowly, 
Tslow. In this case there is no loss of data 
during each sampling interval. Therefore, the 
transmission delay has no effect on a slow 
controller. 
 
  

Case 2: The delay of transmission is 
greater than the sampling interval of the 
controller slowly, Tslow. In this case, the 
sample will be delayed to reach the  slowly 
controller and then must use a compensator. 

  CONCLUZII 
 
    Caracteristicile legate de mediul internet, 
cum ar fi timpii de întârziere în internet, de 
acces concurent al utilizatorilor, intefeţe  
bazate pe tehnologie web  şi de securitate, 
prezintă  noi probleme actuale care nu existau 
în proiectarea convenţională şi în construcţia 
sistemelor de control a procesului şi fac ca 
proiectarea controlului proceselor prin 
internet să se distingă. 
 Sfera de aplicare a sistemelor de controlul 
ale proceselor prin mediu internet a fost clar 
specificată:  controlul bazat pe mediul 
internet este doar un nivel de control 
suplimentar adăugat în ierarhia existent de 
control a procesului. 
     Obiectivul este de a consolida, mai 
degrabă decât înlocuirea sistemelor de control 
de proces informatice. Şase probleme 

CONCLUSIONS 
  
   Characteristics linked to the Internet, such 
as delay times Internet users concurrent 
access, web-based Interfaces and security, 
today presents new problems that did not 
exist in conventional design and construction 
process and control systems are the design of 
process control to distinguish internet. 
 
 
 Scope of process control systems through 
internet environment was clearly stated: the 
control environment based on Internet is just 
a level of extra control added to the existing 
hierarchy process control. 
 
     The objective is to enhance, rather than 
replace computer process control systems. 
Six key issues were investigated forming 
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esenţiale de proiectare au fost investigate 
formând îndrumări cu privire la proiectarea 
unor astfel de sisteme de control a procesului 
bazate pe internet. Aceste probleme de 
proiectare includ cerinţe ale specificaţiilor, 
arhitectura de selecţie, proiectarea interfeţei 
utilizator bazată pe tehnologie web, timpi de 
întârziere în Internet, accesul concurent al 
multor utilizatori, şi de securitate. Numai 
acele cerinţe, care sunt realizabile prin 
internet, sunt potrivite pentru nivelul de 
control internet. Internetul poate fi corelat cu 
sistemul existent de control al procesului, la 
diferite niveluri din ierarhie în scopul de a 
îndeplini cerinţele diverse de control. În plus, 
mediile disponibile în internet pentru 
proiectarea interfeţei utilizator sunt limitate. 
De asemenea, deoarece timpul de întârziere 
în internet este afectată atât de numărul de 
noduri traversate cât şi de încârcarea 
„internetului”, este ireal să se modeleze 
timpul de întârziere în internet pentru o 
estimare precisă în fiecare clipă. Depăşirea 
problemei „timpilor de întârziere” din 
internet din punctul de vedere arhitectural al 
sistemelor de control indică un potenţial 
mare. Accesul concomitent al utilizatorilor 
este acceptabil numai în cazul în care 
conflictul dintre mai multe utilizatori este 
rezolvat în mod corespunzător. Sistemul de 
securitate ar trebui să fie protejate de 
firewall-ul sistemului şi alte măsuri de 
contracarare al atacurilor. 
 

design guidance on the design of such 
process control systems based on the Internet. 
These design issues include requirements 
specification, architecture selection, design of 
web-based user interface for Internet delay, 
concurrent access of several users, and 
security. Only those requirements that are 
achievable via the internet, are suitable for 
the web control. The Internet can be 
correlated with existing process control 
system at different levels of hierarchy in 
order to meet various control requirements. In 
addition, available in Internet environments 
for user interface design are limited. Also, 
because the Internet time delay is affected 
both by the number of nodes traversed and 
load "Internet" is unreal to model the delay in 
internet for an accurate estimate every 
moment. Overcoming the problem of "time 
delay" on the Internet in terms of 
architectural control systems show great 
potential. Users simultaneously access is 
acceptable only if the conflict between many 
users is adequately resolved. Security system 
should be protected by the firewall system 
and other measures to counter the attacks. 
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