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Již v předvečer této akce se uskutečnil 
workshop o kybernetické bezpečnosti. Mo-
deroval ho Thomas Menze (ARC), který je 
též autorem studie o kybernetické bezpeč-
nosti v průmyslu.

Cesta k digitální transformaci

První den konference začínal plenární 
přednáškou Vaše cesta k digitální transfor-
maci: plánování, realizace a překonávání kul-
turních bariér, kterou měl Valentijn de Leeuw, 
viceprezident ARC Europe (obr. 3).

V současné době se hodně mluví o čtvr-
té průmyslové revoluci. V době průmyslo-
vé revoluce by se však měla skokově zvýšit 
produktivita práce. Využití páry a mecha-
nizace, pásová výroba a elektrifikace i vyu-
žití elektroniky a výpočetní techniky v prů-
myslové automatizaci – všechny tyto změ-
ny znamenaly výrazné zvýšení produktivity. 
Nyní je ale růst produktivity práce nejnižší 
v celé historii moderního průmyslu. Je na 
místě hovořit o tom, že jsme v době průmy-
slové revoluce?

Podle Valentijna de Leeuw je hlavním 
problémem digitalizace to, že málokterý 
podnik má zpracovanou ucelenou strategii 
digitalizace, včetně stanovení cílů, termí-
nů a rozpočtu. Digitalizace přináší mnoho 
příležitostí, ale bez řízení procesu digita-
lizace je podniky jen stěží dokážou vyu-
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žít, naopak jim může způsobovat zbytečné 
náklady.

Min-Kin Mak z firmy SIG Combibloc 
v další přednášce Chytré továrny, propojené 
obaly a dále… hovořil o tom, že je výhodné 
propojovat nejen výrobní stroje a zařízení, ale 
také „chytré“ obaly. SIG Combibloc je výrob-
ce aseptických obalů, zejména pro potravinář-
ský průmysl. Jeho „chytré“ obaly využívají 

moderní metody identifikace, digitální dvoj-
čata a metody rozšířené reality k tomu, aby 
každý v celém dodavatelském řetězci, sklad-
ník, přepravce, prodavač i zákazník, moh-
li sledovat historii konkrétního produktu od 
výroby až na pult prodejny. Po načtení kódu 
balení je k dispozici místo a datum výroby 

produktu, doporučené datum spotřeby, skla-
dovací podmínky a další informace pro spo-
třebitele, jako např. složení, nutriční hodnoty, 
alergeny, popř. i návod k přípravě nebo do-
poručení ke konzumaci. Součástí balení jsou 
i pokyny k recyklaci obalu. Více o propoje-
ných obalech zájemci najdou na www.sig.biz/
en/solutions/connected-pack.

MES v praxi

Z mého pohledu dosti zásadní byla posled-
ní z bloku plenárních přednášek, příspěvek 
Manufacturing Execution Systems a digitální 

výroba od Antonia 
Laurienteho z fir-
my Baxter. Baxter 
je firma působící ve 
farmacii, tj. v obo-
ru značně konzer-
vativním. Antonio 
Lauriente rozvinul 
tezi Valentijna de 
Leeuw o škodlivos-
ti překotných ino-
vací: ty jsou podle 
něj kontraproduk-
tivní a ve výsledku 
mohou produktivitu 
výroby spíše snížit 
než zvýšit. Inova-
ce je třeba zavádět 
s rozmyslem, podle 
předem stanovené-
ho plánu. Je zapo-

třebí začít ne od zavádění nových softwaro-
vých systémů, ale od důkladné analýzy a op-
timalizace procesů.

Co přináší moderní doba nového do 
MES? Je to především stále širší využívání 
cloudu, stále hlubší integrace dříve odděle-
ných systémů v podniku i mimo jeho hra-

nice a rovněž informační ter-
minály – dashboardy umístěné 
přímo v provozu, které posky-
tují operátorům a dalším pra-
covníkům v reálném čase po-
třebné informace z MES o plá-
novaném a skutečném průběhu 
výroby.

Kybernetická bezpečnost

Odpolední program byl roz-
dělen do dvou paralelních sekcí. 
Jako první jsem navštívil před-
nášku Frankyho Thrashera z En-
gie-Electabel a Kima Legelise 
z Nozomi Networks: Jak mohou 
IT a OT společně omezit kyber-

Ve dnech 21. a 22. května 2019 se v Port Sitges (Španělsko) konala konference ARC In-
dustry Forum Europe 2019. Hlavním tématem konference, kterou pořádala konzultant-
ská společnost ARC Advisory Group, byla digitalizace, a to ve všech technických obo-
rech: v průmyslové výrobě, dopravě, infrastruktuře i v chytrých městech.

Obr. 1. Konference ARC Industry Forum Eu-
rope se konala 21. a 22. května 2019 v Port 
Sitges nedaleko Barcelony

Obr. 2. Port Sitges – ke konferenci patřil i večerní networking

Obr. 3. Přednáší Valentijn de Leeuw, viceprezident ARC 
Advisory Group
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netická rizika. Ačkoliv hrozby jsou společné, 
pohledy IT a OT na kybernetickou bezpeč-
nost jsou různé, zejména proto, že provoz-
ní technika, tedy OT, klade důraz kromě ky-
bernetického zabezpečení také na bezpečnost 
a má mnohem větší požadavky na dostupnost 
zařízení: krátkodobý výpadek účetního pro-
gramu nebo informačního systému (IT) mož-
ná ani nikdo nezaznamená, ale stejně krátký 
výpadek řídicího systému např. ve farmaceu-
tické firmě může znamenat velké ztráty. Au-
toři kladou důraz též na to, co nazývají os-
mou vrstvou ISO/OSI, tedy na lidský faktor. 
Ten je při zajištění kybernetické bezpečnosti 
zvláště významný.

Otevřené platformy a standardizovaná 
komunikační rozhraní

Přednáška Marca Linka z firmy Adamos 
měla trochu provokativní název: Nezvyšuj-
te svým strojům inteligenci, a byla o mož-
nostech i rizicích průmyslového internetu 
věcí (IIoT) a cloudových aplikací. Základ-
ní myšlenkou bylo hledání rovnováhy mezi 
tím, které úlohy vykonávat přímo ve stroji 
a které předat do cloudu. Podle Marca Linka 
vede vývoj ke stále větší standardizaci, bo-
ření „ekosystémů“ a rozšiřování otevřených 
cloudových platforem.

Na tuto myšlenku navazovala přednáška 
Georga Kroisse z TTTech Computertechnik 
Deterministické IoT a TSN: nová úroveň prů-
myslových platforem. Velké firmy prosazují 
své ekosystémy, protože jim to pomáhá dosa-
hovat dominantního postavení na trhu. Proti 
tomu se staví vize otevřeného, unifikovaného 
a standardizovaného komunikačního systému 
pro IIoT. Základem může být OPC UA over 

TSN (OPC UA je protokol pro vrstvy 5 až 
7 ISO/OSI, TSN je komunikační mechanis-
mus ve vrstvě 2).

Christian Mosch ze sdružení VDMA in-
formoval o stavu vývoje sdružených speci-
fikací OPC UA. O postupu jejich schvalo-
vání budeme čtenáře postupně informovat; 
první bude specifikace pro strojové vidě-
ní, další pro průmyslové roboty atd. Tyto 
specifikace se mají stát společným jazy-
kem pro průmyslovou automatizaci, který 
umožní hladký tok dat mezi řídicími sys-
témy strojů a linek.

První den byl uzavřen dvěma workshopy. 
Vybral jsem si workshop o průmyslové ko-
munikaci, jenž se věnoval otázkám, zda OPC 
UA a TSN nahradí existující průmyslové ko-
munikační sítě, nebo zda do těchto sítí bude 
implementována podpora OPC UA a TSN, 
a dále jaké technické bariéry ještě brání im-
plementaci OPC UA a TSN v praxi, jak a kdy 
budou překonány, a v případě, že vznikne 
opravdu jednotný standard pro průmyslovou 
komunikaci, kdo se bude starat o jeho speci-
fikaci a testování shody.

Ještě před společnou večeří zazněla před-
náška Alastaira Orcharda z firmy Siemens 
PLM Jak blockcahin umožňuje důvěryhodné 
sledování produktů a dokladování výrobních 
postupů v potravinářském průmyslu.

Co je chytrá výroba

Druhý den měl podobný scénář. Začal ple-
nárními přednáškami, z nichž první předne-
sl Uwe Kueppers z aliance MESA EMEA: 
Chytrá výroba: bohatý zdroj přínosů pro do-
davatelské řetězce. Chytrou výrobu podle 
Uwe Kuepperse charakterizuje plná digitali-

zace procesů, schopnost predikce, „orchestra-
ce“, tedy schopnost spolupráce systémů nejen 
v podniku, ale i se systémy dodavatelů a zá-
kazníků, a optimalizace s využitím nástrojů 
umělé inteligence.

Následovaly panelové diskuse, z nichž 
jsem si vybral tu s názvem Analýza a big 
data – zvyšování výkonnosti výrobních 
operací, a po obědě navazovaly worksho-
py (můj se jmenoval Správa výkonnosti vý-
robních prostředků). V pozdním odpoled-
ni celou konferenci uzavřely dvě zajímavé 
přednášky: Derek Wallace z firmy Multi-
tech a Simon Rogers z Yokogawa Electric 
představili snímače Sushi, využívající ko-
munikaci LoRaWAN (dosah 1 km, provoz 
bez údržby čtyři roky), a možnosti jejich 
použití ve farmacii, při dohledu nad stavem 
ložisek čerpadel a pro diagnostiku větrných 
turbín a na úplný závěr Nils-Holger Schmi-
dt z firmy Bosch a Jan Metz ner z Amazon 
Web Services hovořili o službě Quality In-
spector pro řízení kvality výroby s využi-
tím cloudových aplikací a platformy Ama-
zon Web Services.

Hledání trendů

Pravidelně pořádané konference ARC In-
dustry Forum Europe jsou vždy plné zajíma-
vých přednášek, ale také setkání odborníků 
z různých oblastí průmyslové výroby, z ma-
lých i velkých firem, průmyslových sdruže-
ní a asociací, z oblasti automatizace i infor-
mačních systémů. Nejde primárně o prezen-
taci výrobků a služeb, byť velmi pokročilých, 
ale spíše o srovnávání měřítek a hledání tren-
dů a směrů vývoje.

Petr Bartošík
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