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  Strategický výzkumný 
program ARTEMIS 2016 
ukazuje směr k digitální 
transformaci průmyslu

Dne 13. dubna 2016 zveřejnilo sdružení 
ARTEMIS Industry Association (IA) svůj 
dokument nazvaný Strategický výzkumný 
program 2016. Klade si v něm za cíl upev-
nit své zaměření na digitální transforma-
ci průmyslu (Industry 4.0, IIoT) a zkrá-
cení vývojových cyklů inteligentních ve-
stavných systémů přijetím nových principů 
jejich vývoje (design-by-composition, co-
rrect-by-construction). Chce také překo-
nat fragmentaci evropských zdrojů pro ná-
vrh vestavných komponent a vývojářských 
nástrojů. Dalším cílem je odstranění bariér 
vznikajících mezi různými oblastmi použi-
tí, aby vznikly jednotné, opakovaně použi-
telné komponenty.

Digitální transformace neboli digitalizace 
průmyslu je „tichá revoluce“, která mění způ-
sob podnikání, ale i běžného života. Pro ev-
ropské podnikatele z různých oblastí průmy-
slu, ať jsou v pozici dodavatelů, nebo zákaz-
níků, představuje velkou příležitost. 

Základem vývoje mnoha moderních pro-
duktů a služeb se stávají kyber-fyzické systé-
my. V pojetí průmyslové výroby jsou kyber-
-fyzické systémy širším pojmem než vestavné 
systémy. Sdružení Artemis-IA proto vytyčilo 
tři nejdůležitější oblasti svých aktivit: 
– vestavné a kyber-fyzické systémy,
– internet věcí,
– digitální platformy.

Členové Artemis-IA jsou však přesvědče-
ni, že mezi těmito oblastmi výpočetní tech-
niky nejsou ostré hranice a že o nich nelze 
uvažovat samostatně. Naopak, společně mo-
hou být zdrojem inovací a východiskem dal-
šího rozvoje. 

Artemis-IA bude i nadále podporovat svou 
vizi, že se Evropa stane přední silou v oblas-
ti vývoje kyber-fyzických systémů a vestav-
né inteligence, a chce hrát rozhodující roli 
při tvorbě pravidel jednotného digitálního 
trhu v Evropě. 

Celý dokument je dostupný na: https://ar-
temis-ia.eu/. (Bk)

  Fórum průmyslu 
a vysokých škol o financování 
technických univerzit

O plánovaných úpravách ve financování 
vysokých škol a připravovaných legislativ-
ních změnách diskutovali začátkem května 
zástupci technických vysokých škol a před-
stavitelé významných průmyslových podniků 
s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy 
Kateřinou Valachovou. Jednání se uskutečnilo 
z iniciativy Svazu průmyslu ČR na Fóru prů-
myslu a vysokých škol, které bylo již v roce 
1996 založeno jako platforma pro diskusi 

o vzdělávání, vědě a výzkumu mezi nejvyš-
šími představiteli technických vysokých škol 
a průmyslových firem. 

Jednání se na straně akademické obce 
zúčastnili rektoři a prorektoři z devíti vý-
znamných tuzemských technických univer-
zit: ČVUT v Praze, VUT v Brně (VUT), 
VŠB-TU Ostrava , Technické univerzity 
v Liberci (TUL), Univerzity Pardubice, 
VŠCHT v Praze , Západočeské univerzity 
v Plzni, Vysoké školy logistiky a Univer-
zity Tomáše Bati ve Zlíně. „Pokud se daří 
domácímu průmyslu, poznáme to i my na 
zvýšeném zájmu o studium na našich fakul-
tách. Například Fakulta strojní ČVUT letos 
zaznamenala 20% nárůst zájemců o studium 
a pozitivní spojitost s loňskými a předloň-
skými výkony průmyslových firem je zde 
více než zřejmá,“ řekl rektor ČVUT v Pra-
ze Petr Konvalinka. Zástupci průmyslových 
firem požadovali na ministryni Valachové, 
aby byl zastaven propad ve financování vy-
sokých škol s následným navýšením. Při fi-
nancování technických vysokých škol by 
měla být zohledněna větší finanční nároč-
nost výuky a také uplatnitelnost absolven-
tů na trhu práce. 

Rektoři technických škol se neobávají po-
tíží s uplatněním svých absolventů, starosti 
jim však dělá pokles znalostí zájemců o stu-
dium na vysokých školách technického typu. 
„První ročník většiny fakult technického či 
přírodovědného zaměření nám tak mnohdy 
často slouží spíše jako časový prostor pro do-
plnění základních znalostí absolventů střed-
ních škol,“ uvedl k tomu Miroslav Ludwig, 
rektor Univerzity Pardubice.

Na příštím jednání Fóra průmyslu a vyso-
kých škol by měly být podle příslibu mini-
stryně školství Kateřiny Valachové detailně 
probrány všechny problematické části při-
pravované novely zákona o vysokých ško-
lách. (ed)

  Firmy Rockwell Automa-
tion a Cisco spolupracují na 
zlepšení zabezpečení průmys-
lového internetu věcí

Nástup průmyslového internetu věcí (IIoT) 
s sebou nese mnoho výhod, ale i jistá bez-
pečnostní rizika. Dnešní běžné firewally sice 
sledují bezpečnostní rizika v informační síti, 
ovšem nedokážou monitorovat průmyslové 
protokoly výrobních zařízení. Nemohou tak 
kontrolovat komunikaci mezi zařízeními ve 
výrobní hale a dohlížet na ni a tím minima-
lizovat rizika v rámci celé sítě. Firmy Cisco 
a Rockwell Automation spolupracují na spo-
lečném cíli: vyvinout metodu Deep Packet In-
spection (DPI), která by dokázala kontrolovat 
veškeré dění v rámci celé sítě bez ohledu na 
použitý protokol. 

Průmyslový firewall s metodou DPI umož-
ní dohlížet na data z výrobní haly a zazname-
návat datové přenosy a usnadní tak rozhodo-

vání o bezpečnostní politice. Uživatel může 
s tímto firewallem zaznamenávat množství 
údajů bez ohledu na propojení zařízení či 
použité protokoly. Zatímco dříve byla tato 
data dostupná pouze pro manažery IT, nyní 
je možné je použít i v rámci provozu. Díky 
tomu může být bezpečnost sítě spravována 
informatiky i provozními inženýry. 

Při použití metody DPI je možné firewall 
nastavit tak, aby se do řídicí jednotky nesta-
hoval nový firmware automaticky. To chrá-
ní před jakoukoliv manipulací s firmwarem 
a pomáhá ochránit integritu celého systému. 
Pokyn ke stahování může dát pouze oprávně-
ný uživatel. Na základě strategické spoluprá-
ce mezi společnostmi Rockwell Automation 
a Cisco mohou výrobci těžit z již ověřených 
bezpečnostních postupů z oblastí IT pro vý-
robní provozy. Metoda DPI bude uvedena na 
trh v zařízeních obou společností ještě v roce 
2016.  (jč)

  Firma na geografické 
informační systémy novým 
členem skupiny Unicorn 

Evropská společnost Unicorn Systems, 
specializující se na rozsáhlé informační sys-
témy a dodávky informační a komunikač-
ní techniky, koupila 100% podíl společnosti 
HSI, spol. s r. o. Skupina Unicorn tak získa-
la jednoho z nejúspěšnějších dodavatelů geo-
grafických informačních systémů a systémů 
pro správu majetku v České republice a na 
Slovensku. HSI se dlouhodobě specializuje 
zejména na oblast energetiky a telekomuni-
kací. Unicorn Systems touto akvizicí posilu-
je svou pozici na trhu řešení pro energetické 
a telekomunikační společnosti.

Odbornost společnosti Unicorn bude 
touto akvizicí posílena týmem firmy HSI 
s dlouholetou zkušeností v oblasti geoin-
formatiky, která je nedílnou součástí mo-
derních informačních systémů. HSI, která 
zůstane i nadále samostatnou společností, 
získá přístup ke znalostem a kompetencím 
specialistů na rozsáhlé informační systémy 
z Unicorn Systems. Propojením vývojových 
týmů i jejich znalostí a zkušeností budou 
moci klienti obou společností efektivně vy-
užívat geoinformatiku.

Podle Jana Konráda, člena představen-
stva Unicorn Systems, umožní geografic-
ké informační systémy nabízet nové typy 
služeb při správě infrastruktury v energeti-
ce a bankovnictví i též dosáhnout význam-
ných úspor při správě majetku. S přícho-
dem internetu věcí bude využívání zmíně-
ných systémů ještě významnější. Pro firmu 
HSI je podle vyjádření jejího jednatele a ře-
ditele Miroslava Kaňky důležité, že může 
díky spojení se společnosti Unicorn nabíd-
nout integraci svých systémů do komplex-
ní infrastruktury, pronikat na evropské trhy 
a rozšířit svou působnost i mimo tradiční 
energetiku a telekomunikace. (ed)


