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Příště si přečtete
Roboty a drony v zemědělství
Roboty a umělá inteligence (AI) budou v nadcházejících 
desetiletích zdrojem hlubokých změn a transformace i zemědělství. 
Specifické inteligentní akce, např. rozpoznat rostliny a sklízet jejich 
plody, již nejsou výlučnou sférou lidí. Stroje, které to dokážou, 
se stěhují z laboratoří do praxe a hodnotí se jejich návratnost 
a spolehlivost. Článek přináší přehled trhu robotů a dronů 
používaných v zemědělství a odhad jeho vývoje.

Mobilní monitorovací systém TFX pro mobilní stroje 
v zemědělství a na stavbách
Společnost Eaton představuje monitorovací systém TFX, 
který poskytuje správcům, jež mají na starost vozový park 
zemědělských, lesnických nebo stavebních strojů, přehled o jejich 
poloze, stavu a činnosti. Systém TFX může být programován 
vzdáleně. Na dálku lze aktualizovat jak aplikace systému TFX, 
tak připojeného řídicího systému (např. HFX) a všeho, co je 
připojeno na sběrnici CAN stroje.

Cloud computing a edge computing: podniky 
přehodnocují infrastrukturu pro vzdálenou práci
Kromě cloudových řešení je v poslední době často diskutován 
nový koncept „edge computing“. Cloud i edge computing se ve 
firemní infrastruktuře nevylučují, ale doplňují. Názor některých, že 
edge computing s využitím principu výpočtů na okraji sítě nakonec 
tradiční cloudové služby nahradí, není proto opodstatněný. 
Výpočty realizované na okraji sítě nabízí v mnoha případech oproti 
tradiční centralizované cloudové infrastruktuře mnoho výhod: 
zkrácení latence, snížení provozního zatížení cloudových serverů 
a zvýšení zabezpečení dat. Článek popisuje, jak konkrétně se tyto 
výhody projevují.

Digitální forenzní analýza mobilních zařízení
V současnosti je neustále zvyšován výpočetní výkon a rozšiřovány 
funkce mobilních telefonů při zachování jejich dostatečně malých 
rozměrů, aby se ještě „vešly do kapsy“. Lze říci, že se mobilní 
zařízení stala doslova digitálními svědky běžného života jejich 
vlastníků. Smartphone odhalí více podrobností o zvycích a chování 
uživatele než dříve stolní počítač nebo notebook. Právě díky tomu 
vzrostl potenciální význam dat uložených v mobilních telefonech, 
které mohou posloužit nejen k chytré karanténě, ale i jako důkazy 
v trestním řízení.

Analogový počítač – můj věrný společník
Matematika nám díky různému zobrazení reálného světa 
umožňuje řešit ty nejsložitější matematické úlohy, které reálný svět 
popisují. Jako Alenka v říši divů se ocitneme v jiných prostorech, 
díky transformacím se mění reálný čas na čas strojový nebo na 
kmitočet. Ta opovrhovaná matematika, která boj o své místo mezi 
povinnými maturitními předměty zřejmě prohrála, stála u zrodu 
počítačů. Analogových i číslicových. Na počátky i vrchol rozvoje 
analogových počítačů, od logaritmického pravítka až po počítač 
MEDA 50, vzpomíná Petr Hlávka, učitel na strojnické průmyslové 
škole v Plzni.


