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Příště si přečtete:
Bez digitalizace bychom již nebyli
„Bez digitalizace bychom již nebyli“ – to jsou slova vedoucího 
odštěpného závodu Elektromotory Frenštát, Siemens, s. r. o. Při 
příležitosti návštěvy tohoto závodu jsme se zajímali nejen o současnou 
úroveň digitalizace, ale také o cestu, která k tomuto stavu vedla.

Chytré budovy v ohrožení – v prvním pololetí 
hackeři v ČR zaútočili na 42,1 % z nich
Čtyři z deseti počítačů řídících automatické systémy chytrých budov 
byly v prvním pololetí tohoto roku vystaveny nějakému druhu 
kybernetického útoku. Toto zjištění uvádí společnost Kaspersky 
ve svém přehledu hrozeb zacílených na chytré budovy. Ze studie 
vyplývá, že ne vždy byly útoky záměrně zacílené na zmíněné systémy, 
ty se ale i přesto často stávají cílem různých generických hrozeb. 
Ačkoliv nejde o sofistikované hrozby, mohou představovat značné 
nebezpečí pro každodenní provoz chytrých budov.

OPC UA for AutoID
Pracovní skupina AIM-D ve spolupráci s OPC Foundation uvedla 
v roce 2016 na trh komunikační standard pro zařízení pro 
automatickou identifikaci – OPC UA for AutoID. Na veletrhu SPS 
IPC Drives v roce 2018 se prokázalo, že tento standard přijímá stále 
více výrobců zařízení pro různé identifikační úlohy. Také poptávka 
zákazníků po OPC UA jako jednotném standardu pro průmyslovou 
komunikaci roste.

Strojírenský veletrh EMO 2019 Hannover
Článek obsahuje postřehy návštěvníka letošního strojírenského 
veletrhu EMO v Hannoveru z pohledu pracovníka Ústavu výrobních 
strojů a zařízení a Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní 
techniku ČVUT v Praze. Seznamuje se zajímavými novinkami 
a trendy v oboru obráběcích strojů, jejich řídicích systémů, 
technologie obrábění, diagnostiky, měření a integrovaného řízení.

Inspirativní laboratorní úloha – měření kvality 
vzduchu
Zajímavou laboratorní úlohu vytvořili učitelé SPŠ ve Zlíně.  
Jejím úkolem je měření kvality vzduchu v prostředí laboratoře.  
Má několik přínosů současně. Studenti získají zkušenost 
s potřebným přístrojovým vybavením a metodikou měření 
a rovněž mohou v reálném čase vidět průběh parametrů kvality 
prostředí, ve kterém se vyskytují – konkrétně koncentrace oxidu 
uhličitého a teploty vzduchu.
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