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průmyslový internet věcí a průmysl 4.0

jako platforma cloudové infrastruktury (IaaS). 
Autorům tohoto textu není známa žádná vý-
znamná firma na poli PLM a BIM, která by 
nabízela relevantní cloudovou aplikační plat-
formu PaaS s mikroslužbami. Tyto platformy 
nicméně mají svou důležitost pro digitalizaci 
průmyslové výroby a budou vyhledávány na 
podporu dvou vznikajících požadavků.

Prvním z nich bude poskytování funkcí di-
gitálního návrhu, konstrukce a simulace pro 
podporu procesu navrhování a řízení výrob-
ních procesů. Hledají se tedy dodavatelé „di-
gitálního vlákna“ táhnoucího se těmito proce-
sy. Obleky, helmy či brýle s rozšířenou rea-
litou, mobilní přístroje, chytré nosiče, chytré 
obaly, chytré součástky, chytré výrobky, au-
tonomní stroje, video, služby třetích stran, 
3D tisk, ovládání hlasem, vzdálená senzori-
ka a další se stanou aktivní součástí reálného 
výrobního prostředí obsahujícího množství 
dat. Budou doplněny nové senzory, komuni-
kační brány a sítě. Budou se používat auto-
nomní vozidla. Budou představeny nové ro-
boty s vyšším stupněm inteligence. Seznam 
stále narůstá, avšak základem je potřeba pod-
pory rychlých změn příslušných operací za 
pomoci digitalizace.

Ze strany mnoha podniků s kusovou vý-
robou je druhým požadavkem přímá podpo-
ra aditivní výroby, tzv. 3D tisku. Aditivní vý-
roba pokračuje v neuvěřitelném tažení s cí-
lem stát se hlavním výrobním segmentem 
a zatím pokročila dále a rychleji, než kdoko-
liv na začátku předpovídal. S podporou vědy 
o materiálech a pokroku v softwaru pro návrh 
a konstrukci tato technologie již nyní dokáže 
zajistit výrobu podle mnoha kritérií optima-
lizace součástí, které nelze jiným způsobem 
vyrobit. Aditivní výroba má potenciál stát se 
nejpřevratnější technologií. Firmy, které se 
nedokážou připravit na její nástup v průmy-
slovém měřítku, se brzy mohou ocitnout ve 
značné nevýhodě.

 

7. Komentáře a závěr

Cloudové aplikační platformy jako další 
příklad informačních systémů (IT) migrují-
cích do světa provozních zařízení (OT) začí-
nají měnit provozní operace v celém průmys-
lu i v oblasti infrastruktury (obr. 9). PaaS jako 
nový a moderní přístup k vývoji a implemen-
taci aplikací je výkonný, efektivní a flexibilní. 
Může jít o velmi dobrý způsob využití pokro-

ků ve strojovém učení a konektivitě zaříze-
ní pro zdokonalení funkcí a údržby zařízení 
nebo pro podporu chytrých výrobků a nových 
služeb, které je doprovázejí.

Při zvažování alternativ platforem je dů-
ležité promyslet, jakým způsobem bude vaše 
činnost platformu využívat. Předpokládáte, 
že budete sami vyvíjet aplikace? Je pro vás 
důležité mít dostupný trh s aplikacemi, který 
nabízí aplikace třetích stran a mikroslužby? 
Preferujete jediného dodavatele poskytující-
ho většinu potřebných funkcí?

Kromě těchto úvah věnujte zvláštní po-
zornost vestavěným nebo dostupným funk-
cím strojového učení, kognitivních výpočtů 
a umělé inteligence a tomu, jak tyto funk-
ce řeší vaše potřeby. To může být kritickým 
rozlišovacím znakem. Rovněž zvažte, zda 
budete pro podporu vašich aplikací potře-
bovat druhou platformu na úrovni zařízení 
edge, nebo budou dostatečné ostatní způso-
by zajištění konektivity. Učiňte rozhodnutí 
pro konkrétní platformu na základě funkcí, 
které požadujete.
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Přichází to rychle. Kamkoliv se podíváme, 
stroje, zařízení a technologické linky jsou stá-
le inteligentnější a stále propojenější. Obrá-
běcí stroj, plynová turbína nebo termostat – 
všechno vytváří data. Ropné rafinerie, těžební 
společnosti nebo větrné elektrárny optimali-
zují využití svých výrobních prostředků a vý-
konnost provozu. A to je stále jen začátek.

Před komunitou odborníků, kteří se sta-
rají o zabezpečení informací v průmyslu, se 
objevují nové výzvy a problémy. Stéle širší 
propojení komponent z provozní úrovně ří-
zení vyžaduje jejich zabezpečení. Účinnost 
obrany je však omezena nedostatkem zdro-
jů. Stále rozvolněnější a prostupnější hra-
nice mezi provozním řízením, informační-
mi systémy a internetem věcí s sebou nesou 
zvýšení požadavků na tvorbu integrovaněj-
ších bezpečnostních strategií, využívajících 
vzájemnou spolupráci všech zúčastněných. 
Počet zařízení, která dokážou komunikovat 
s cloudem, sama nebo prostřednictvím za-
řízení edge, raketově roste. S tím se mění 
i tradiční struktura řídicích systémů v au-
tomatizaci. Na svět průmyslových komuni-
kačních systémů a sběrnic mají hlavní vliv 
OPC UA, DDS a TSN. 

Digitalizace a zabezpečení v průmyslu, infrastruktuře 
a městech: ARC Industry Forum Europe 2018

ARC Industry Forum, jež se bude konat 
15. a 16. května 2018 v Sitges nedaleko Bar-
celony (Španělsko), je setkání odborníků, kte-
ří budou diskutovat o těchto otázkách: 
– Jak technický pokrok mění technologické 

a podnikové procesy?
– Jak čelit kybernetickým hrozbám? 
– Jak edge a fog computing změní architek-

turu řídicích systémů?
– Jak se mají koncoví uživatelé vyznat v hus-

té cloně cloudů, která halí jejich výrobní 
stroje? Vzniknou v této oblasti jednotné 
standardy?

– Jak změní strojové učení a umělá inteli-
gence řízení technologických operací?

– Jaký vliv budou mít řešení „open source“ 
na tradiční průmyslový software a automa-
tizaci?

– Jak u digitálně podporovaných pracovníků 
zastavit postupnou ztrátu základních zna-
lostí a dovedností?

– Jak se vypořádat s extrémní individualizací 
výroby (kusovými výrobními dávkami)?

– Jak může propojení dodaných produktů 
přispívat ke zlepšení servisních služeb?

– Jak mohou podniky posílit inovační myš-
lení svých zaměstnanců?

– Nahradí OPC UA a TSN současný pestrý 
svět průmyslových sběrnic?

– Mají výrobci strojů vyvíjet vlastní infor-
mační platformy?

– Bude současné hierarchické řízení využí-
vající PLC nahrazeno multiagentními sys-
témy?
Je nespočet cest k digitální transformaci 

a mnoho dodavatelů, z nichž každý chválí své 
řešení. Vestavné systémy, komunikační sítě, 
softwarové platformy, rozšířená realita, stro-
jové učení. Jak to vše využít ke zvýšení spo-
lehlivosti a dostupnosti zařízení, optimalizaci 
výkonu, zlepšení služeb a vytváření nových 
podnikatelských modelů?

Na fóru budou uživatelé prezentovat pří-
padové studie jako inspiraci návštěvníkům: 
co se při realizaci projektu naučili, jaké jsou 
jeho přínosy, s jakými těžkostmi museli po-
čítat. Minulého ročníku se zúčastnili např. 
zástupci firem Dow Chemical, Lonmin, Ne-
stlé, Red Bull Technology nebo Sitech. Le-
tos mezi nimi můžete být i vy. Program 
a možnost přihlášení zájemci naleznou na 
https://www.arcweb.com/events/arc-indu-
stry-forum-europe.
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