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řídicí technika

gorie SafeMC, schopnými zajistit bezpečné 
řízení pohybu. V prostředí systému APROL 
lze tudíž nabídnout nejen výměnu informa-
cí napříč systémem, ale i možnost realizovat 
bezpečnostní obvody chránící větší část za-
řízení než jen jednotlivý stroj.

Systém APROL se vyznačuje snadnou in-
stalací a nízkými náklady na hardware. Může 
být nainstalován téměř kdekoliv, je-li k dispo-
zici alespoň jedno PC, které lze provozovat na 
libovolném místě v rámci společnosti. Proto-
že pracuje pod operačním systémem Linux, 
může ho při použití klientských počítačů vy-
užívat několik uživatelů současně. Zároveň 
lze v prostředí APROL uspořádat systém pro 
řízení procesů jako redundantní. Použít re-
dundanci je při automatizované nespojité vý-

robě užitečné zejména tam, kde by při selhání 
použitého systému pro řízení spojitých pro-
cesů nebylo možné udržet vyšší produktivitu 
práce, které právě tento řídicí systém umožnil 
dosáhnout. Redundance na úrovni hardwaru, 
na úrovni komunikační sběrnice s vlastnost-
mi reálného času a databází historických úda-
jů zajišťuje vysoký stupeň dostupnosti, který 
je pro výrobní závody na současném vysoce 
konkurenčním trhu nezbytný, zejména pokud 
jde o dodávky tzv. na čas.

Úspěch v průmyslové praxi

Mnoho uživatelů již systém pro řízení pro-
cesů B&R APROL používá společně se svý-
mi dalším systémy v jedné hierarchické kom-

plexní struktuře, která je sledována a ovládá-
na z jednoho místa.

Se svou širokou nabídkou funkcí – včet-
ně možnosti integrovat systémy vytvořené 
při použití simulačních nástrojů, jako je např. 
Matlab/Simulink – tak systém APROL doká-
že propojit všechny úrovně automatizovaného 
řízení – jak spojitých technologických proce-
sů, tak i diskrétních výrobních operací – do 
jednoho homogenního celku. Protože je scho-
pen přímo integrovat externí zařízení a zdro-
je signálu, systém APROL umožňuje použít 
všezahrnující přístup, který je zárukou spo-
lehlivého a efektivní provozu výrobního za-
řízení po celý jeho životní cyklus.

(B+R automatizace, spol. s r. o.)

1. duben 2014
Hotel Avanti 
Brno

Současnost i budoucnost modernizace, automatizace a bezporuchový 
chod provozů  rem z potravinářského průmyslu bude tématem 
druhého ročníku konference, který pod upraveným názvem navazuje 
na loňskou akci Automatizace, modernizace a údržba v potravinářském 
průmyslu.

15. duben 2014 
NH Hotels 
Olomouc

MES, OEE, ERP, CAD, PLM, PDM...
– o čem to dnes všichni mluví?

Počítačové technologie jsou v dnešních podnicích jedním z rozho-
dujících faktorů v nekonečném konkurenčním boji. Na otázku, jaké 
jsou nejnovější trendy v oblasti výpočetní techniky určené pro 
průmyslové provozy, se pokusí odpovědět seminář IT v průmyslu. 
Účast pro zástupce výrobních společností na semináři je zdarma.

Zeď za Vás sice nepostavíme,
ale s pečením chleba pomoct můžeme!
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Již 22. ročník konference o bezpečnosti 

v ICT Security 2014 se uskutečnil 14. února 
v hotelu AquaPalace Praha v Čestlicích. Před-
nášky probíhaly ve dvou sekcích, manažerské 
a technické. Manažerská sekce byla uvedena 
přednáškou Martina Tobolky z firmy AEC 
o normě ISO/IEC 27001:2013, která shrnuje 
pravidla bezpečnosti informací v podnicích, 
jimiž lze omezit případné hrozby a účinně 
zabezpečit informace, know-how, majetek 
a osoby. Mnohé podniky mají již řízení bez-
pečnosti informací certifikováno podle nor-
my ISO/IEC 27001:2005. Martin Tobolka 
jasně shrnul novinky aktuální normy, kte-
rá mimo jiné zavádí politiku bezpečnosti in-
formací pro vztahy s dodavateli. Další blok 
přednášek v manažerském sále byl věnován 
fenoménu BYOD (Bring Bring Your Own 

Device). Přednášející se zamýšleli nad tím, 
jak mají podniky zajistit svá data v případě, 
přistupují-li do podnikových sítí a serverů 
zaměstnanci a spolupracovníci prostřednic-
tvím svých vlastních počítačů, chytrých te-
lefonů a tabletů.

V přednášce Kybernetická bezpečnost 
z pohledu státu seznámil Vladimír Rohel 
z Národního centra kybernetické bezpečnosti 
posluchače s tím, jak jsou koordinovány akti-
vity pro ochranu kyberprostoru na úrovni stá-
tu. Tyto aktivity vyústily do zákona o kyber-
netické bezpečnosti, který je právě projedná-
ván v Poslanecké sněmovně ČR.

Přednášky v technické sekci konference 
poskytly informace o rizicích kybernetických 
útoků, o antivirových ochranách, šifrování 
disků apod. Dosud byla antivirová ochrana 
založena na tom, že antivirové programy re-
agovaly na útok s určitým zpožděním. Sou-

časné směry ochrany proti virům mají toto 
zpoždění eliminovat pomocí inteligentních 
analýz dat a virtualizací ochrany proti úto-
kům. Těmto směrům se věnovali přednáše-
jící v bloku nazvaném Inteligentní analýzy.

Konference byla v přísálí doplněna vý-
stavkou, na které své produkty a služby pro 
ochranu dat představily partnerské firmy 
konference. V průběhu konference probíhala 
hackerská soutěž, při níž si zájemci vyzkou-
šeli techniky používané hackery k získání 
přístupu k moderním webových aplikacím 
a firemním systémům. Zábavným a legálním 
způsobem se tak seznámili s tím, co je nové-
ho v oblasti bezpečnosti informací. 

Organizátorem konference byla společ-
nost AEC, která dodává software a služby pro 
bezpečnost dat a antivirovou ochranu. Dal-
ší informace a přednášky ke stažení jsou na  
www.aec.cz/konference. (ev)


