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Příště si přečtete
Diskuse: Digitální kancelář v průmyslovém podniku
Práci v kanceláři a kancelář, ať už v průmyslovém podniku, 
nebo v jiných organizacích, čekají změny. Řeší se individualizace 
prostředí, změny informačních a bezpečnostních standardů, 
automatizace rutinních činností, zvýšení pohodlí a nové formy 
sociálního kontaktu. Existuje mnoho cest, jak kancelářskou 
činnost zpříjemnit a zároveň zefektivnit. Zamyšlení nad tímto 
problémem z mnoha úhlů je potřebné, a proto jsme oslovili 
několik odborníků, aby se k němu vyjádřili.

Jaký ethernetový protokol si vybrat pro provozní 
úroveň řízení?
Ethernet se stal komunikační sítí první volby i pro použití 
v průmyslu. Vibhoosh Gupta z firmy Emerson vysvětluje, jak je 
důležité vybrat si pro různé úrovně architektury řízení výroby 
ten správný protokol a informační model. V článku se věnuje 
standardu OPC UA a sítím TSN.

TSN pro OPC UA a internetové aplikace
S příchodem mobilních sítí 5G a implementací kabelových 
sítí 10+ GbE v podnicích se jako důležitá oblast objevuje 
zpracování dat v reálném čase pro OPC UA a pro internetové 
aplikace. Ethernet reálného času se stává standardem. Technika 
TSN (Time-Sensitive Networking) nejen připravuje cestu pro 
budoucí propojené aplikace reálného času, ale bude mít vliv 
také na stávající proprietární instalace průmyslového Ethernetu.

Rozdělení trhu průmyslových komunikačních sítí v roce 
2020 podle HMS Networks
Pro naplnění koncepce chytrých, propojených továren jsou 
klíčové komunikační sítě mezi stroji a zařízeními. Výroční studie 
rozdělení trhu v tomto oboru od společnosti HMS Networks 
ukazuje, že podíl průmyslového Ethernetu vzrostl na 64 % nově 
instalovaných nódů (2019: 59 %), zatímco podíl provozních 
sběrnic klesl na 30 % (2019: 35 %). O první místo se dělí 
komunikační sítě EtherNet/IP a Profinet se 17% podílem. 
Bezdrátové sítě zůstávají na 6 %.

Digitální bezpečnost z pohledu dodavatele
Potřeba práce s firemními databázemi a spolupráce s kolegy 
vedla v době masového přechodu na práci z domova k rychlým 
řešením. Bohužel v mnoha případech polovičatým  
a často ne zcela domyšleným. Vždy jde o vyváženost uživatelsky 
přívětivého řešení a bezpečnosti. Extrémní zabezpečení není 
uživatelsky příjemné a mnohdy vede k opomíjení bezpečnosti 
z důvodu komfortu. Řešením je šifrovaný přenos mezi firemními 
databázovými servery a aplikacemi na mobilních zařízeních. 
Administrátor firemních serverů by měl mít systém zcela pod 
kontrolou, aby mohl v případě např. ztráty nebo poškození 
mobilního zařízení data na něj přenesená zcela eliminovat.

Nově při zjišťování a hodnocení stavu mostních konstrukcí
Po zřícení dálničního mostu v italském Janově za běžného 
provozu v srpnu 2018 vypukla ve světě téměř panika ze 
strachu, že by se podobná tragédie, možná ještě hrozivějšího 
rozsahu, mohla stát i na mnoha jiných silničních stavbách. 
V ústavu KIT v Karlsruhe je rozpracována neinvazivní metoda, 
která umožní včas zjistit změny v mostní konstrukci bez 
jakéhokoliv omezení dopravního provozu.


