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Produkcja
wirtualna
oraz korzyści z symulacji procesu produkcji
i zachowania się wyrobów

Źródło: Siemens

Symulator wirtualnej hali produkcyjnej umożliwia monitorowanie różnych parametrów procesowych,
pozwala ujawnić luki produkcyjne oraz uwydatnić ewentualne braki w zakresie efektywności kosztów,
przyczynić się do redukcji emisji dwutlenku węgla oraz, przy zastosowaniu do konkretnego produktu,
symulować jego funkcje i działania w świecie rzeczywistym, podczas gdy jest on jeszcze w fazie projektowania.
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W skrócie
→ Symulowanie procesu produkcji wyrobu daje korzyści
działom operacyjnym i projektowym fabryk.
→ Wykorzystanie cyfrowego
bliźniaka umożliwia symulację zachowania się wyrobu
przed dokonaniem w nim
zmian fizycznych.
→ Modelowanie pozwala na
rozwiązywanie problemów
przy niższym koszcie cyklu
życia wyrobu.

Mayank Pandya

K

luczem do transformacji produkcji jest rozszerzenie realizacji związanych z nią operacji poza halę
fabryczną, dokonywane poprzez wirtualizację funkcji, tworzenie symulacji oraz wykorzystanie tych modeli cyfrowych do uzyskania postępów. Obecnie
działy projektowania i montażu w fabrykach muszą poszerzyć obszary swojej
działalności i wytwarzać niejako dwa produkty – model wirtualny, który zawiera
dokładne, niezaburzone informacje na
temat produktu i jego parametrów technicznych, funkcjonalnych oraz jego rzeczywisty odpowiednik fizyczny. Postępujący rozwój technologii cyfrowych umożliwia realizację tych działań we współczesnych zakładach przemysłowych.
Produkcja cyfrowa zwiększa możliwości operatorów, dając im większą elastyczność działań. Mogą oni skalować wielkość
produkcji i dostarczać wiele wariantów
danego produktu już na wczesnym etapie
produkcji. Są to podstawowe czynniki
zwiększające przychody z wdrażanych
programów produkcyjnych i w ostatecznym rozrachunku zyski firmy. Na początku proces produkcyjny może być wirtualnie określony w centrum prototypów,
a następnie przeniesiony do ośrodków,
zakładów produkcji masowej, zwiększając
elastyczność firmy i jej kontrolę kosztów
w odniesieniu do rynku światowego.
Ponadto produkcja cyfrowa daje operatorom miejsce na swobodną wymianę wiedzy projektowej i technicznej. W następ-

nej kolejności produkcja cyfrowa umożliwia skuteczną identyfikację wąskich
gardeł produkcji, co pozwala fabrykom
zaspokajać największy popyt z optymalnie
ustawioną wielkością produkcji.
Pewna francuska firma produkująca wyroby z porcelany, we współpracy z wiodącym międzynarodowym producentem
oprogramowania, dokonuje obecnie zmian
w procesie produkcji, przenosząc cały
proces projektowania i rozwoju wyrobów
do chmury obliczeniowej. Celem tej platformy jest odejście od kosztownych praktyk fizycznego prototypowania i umożliwienie producentowi tworzenia i walidacji modeli wirtualnych, które mogą służyć
jako punkty odniesienia dla opracowywania rzeczywistych modeli produktów.
Francuska firma planuje także digitalizację
swojego katalogu – zachowując 150 lat
doświadczeń w projektowaniu.
Techniki wirtualnego prototypowania
produktów zostały scharakteryzowane
przez tę samą technikę szkicu projektu 3D,
którą wykorzystał George Lucas do stworzenia Gwiazdy Śmierci w oryginalnym
filmie „Gwiezdne Wojny” z 1977 roku.
Inżynieria wdrożyła ten proces dalej,
zestawiając modele wirtualne z zeskanowanymi próbkami w celu zidentyfikowania odpowiednich materiałów do produkcji wyrobu.
Ponieważ jednak w ostatnich latach
zrównoważony ekorozwój stał się kluczowym wskaźnikiem działalności firm, proces testowania i wyboru materiałów musi
być uproszczony. Tak więc wirtualne prototypowanie musi wspierać cele ochrony
środowiska, zachowując wartościowe
zasoby i promując ekorozwój.

Podejście oparte na danych
Po przejściu etapu prototypowania proces
produkcji zaczyna borykać się z potrzebą
powielenia projektu i funkcjonalności
pierwszego produktu. Obecnie wymaga to
przeprowadzania drogich audytów jakości, których dokładność jest dyskusyjna.
Wychodzenie naprzeciw temu szczególnemu wyzwaniu będzie wymagało z perspektywy inżynierskiej podejścia opartego na danych. Proces produkcji będzie
musiał przechwytywać dane i parametry
produktu w trakcie jego tworzenia, a jednocześnie opracowywać, modyfikować
model wirtualny, który odzwierciedla produkt fizyczny.

To przygotowuje grunt pod wdrożenie systemu zarządzania specyfikacją produktu (PSM – product specification management), który może wprowadzić jakość,
jako część procesu zarządzania cyklem
życia produktu (PLM – product lifecycle
management).

Ekosystem produkcji
Ideą jest praca nad stworzeniem ekosystemu produkcji, który potrafi tworzyć
komponenty i narzędzia według aktualnego i zmieniającego się zapotrzebowania
na wyroby w praktycznie wszystkich dziedzinach i obszarach produkcji. Obecnie
np. technologie formowania laserowego
i dane z projektów cyfrowych są używane
do przekształcania materiałów sproszkowanych w złożone konstrukcje lotnicze,
takie jak kanały wlotowe i wylotowe silników samolotu Boeing F/A-18E/F Super
Hornet. W procesie zwanym selektywnym
spiekaniem laserowym wykorzystuje się
tytan i inne materiały do drukowania części, zarówno małych, jak i dużych.

Produkcja cyfrowa umożliwia skuteczną identyfikację wąskich gardeł produkcji, co pozwala fabrykom zaspokajać największy popyt z optymalnie
ustawioną wielkością
produkcji.
Możliwości wykorzystania wirtualizacji produkcji ciągle przybywa. Gdy przedsiębiorstwo używa fizycznych prototypów w kolejnych etapach, iteracjach procesu projektowania, to pewne klasy materiałów, takie jak metale, nie mogą być
cyfrowo wyprodukowane lub obrobione
przy zachowaniu korzystnych cen. Co
jeszcze bardziej istotne, jeśli ostateczny
materiał użyty do wyprodukowania
wyrobu jest inny niż materiał wykorzystywany na etapie prototypowania, to własności materiału produktu końcowego nie
mogą być dokładnie przewidziane, nawet
gdy firma wdraża szybkie prototypowanie
lub druk 3D.
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Pięć etapów tworzenia replik cyfrowych i szybkiego prototypowania

1

Integracja i zbieranie danych Fizyczny
sprzęt pomiarowy i do kontroli jakości, taki
jak skanery, współrzędnościowe maszyny
pomiarowe i mierniki/wskaźniki, może być
zintegrowany z czujnikami.

2

Transfer zebranych danych
Przechwytywane dane, w czasie gdy produkt
przechodzi przez linię montażową, muszą być
przekazywane do warstwy oprogramowania
pośredniczącego (middleware).

3

Programowa restrukturyzacja danych
Na tym etapie oprogramowanie do zautoma-

Symulowana hala produkcyjna pozwala monitorować różne parametry, ujawniać luki produkcyjne, uwydatniać braki
w zakresie efektywności
kosztów oraz przyczyniać
się do zmniejszenia emisji
dwutlenku węgla.
Jeśli chodzi o projektowanie strukturalne, to zarówno prototypowanie filiżanki do herbaty, jak i samolotu czy
samochodu obejmuje ten sam zbiór
wyzwań. Dobór materiałów, trwałość
i wykonalność projektu będą musiały być
dopasowane do wzajemnego oddziaływania produktu z siłami, ciepłem i wibracjami w świecie rzeczywistym. W tym
kontekście wirtualna produkcja uzyskała
możliwość przeniesienia analizy metodą
elementów skończonych (FEA – finite
element analysis) na następny poziom.
Przykładowo, symulacje spawania, które
prezentują naprężenia termiczne i własne

4

tyzowanego projektowania mechanicznego
oczyszcza i strukturyzuje zebrane poprzednio
dane, tworząc perfekcyjną replikę wykonawczą wyrobu.

4

Przechowywanie repliki w celach
referencyjnych oraz jej wykorzystanie
Wykonana replika jest przechowywana w systemie realizacji produkcji (MES) w celach
referencyjnych i homologacyjnych (certyfikacja na zgodność z wymaganymi normami).

5

Wykorzystanie oprogramowania CAD
i druku 3D do przewidywania potrzeb
Dla celów operacji konserwacji, napraw

w łączonych materiałach, pomogą w optymalizacji projektowania i ustawiania
narzędzi oraz parametrów rzeczywistego
procesu spawania. Trwają prace działów
badawczo-rozwojowych nad opracowaniem oprogramowania FEA do symulacji
i prognozowania dla celów automatycznej
optymalizacji procesów. Po zintegrowaniu z systemem sterowania w fabryce
oprogramowanie takie powinno być
w stanie dokonywać ponownej kalibracji narzędzi na hali produkcyjnej w celu
dokonania zmian konstrukcyjnych, produkcyjnych czy materiałowych wyrobu
bez udziału ludzi.

Cyfrowe bliźniaki symulują
wszystko
Przyszłość produkcji wychodzi poza
wykorzystanie informacji dotyczących
produktu wirtualnego do poprawy jakości
fizycznych wyrobów gotowych. Jesteśmy
już bowiem blisko praktycznego replikowania całej hali produkcyjnej, przy wykorzystaniu połączonych danych pochodzących z całego ekosystemu produkcji, tworząc jej cyfrowego bliźniaka (digital twin).
Pewien główny konglomerat technologiczny dokonuje obecnie eksploracji
tej koncepcji, tworząc symulacje robocze
farm wiatrowych w celu przewidywania

i remontów (MRO – maintenance, repair and
overhaul), usieciowione środowisko produkcyjne może wykorzystać dane z oprogramowania typu CAD (computer-aided design, projektowanie wspomagane komputerowo) do
niemal „organicznego wzrostu” części produkcyjnych. Etapy te mogą być użyte do wdrażania szybkich zmian inżynierskich na obiektach/w terenie lub warsztatach. Technologia drukowania trójwymiarowego jest obecnie używana przez wiodących producentów
wyposażenia oryginalnego (OEM) z branży
lotniczej oraz innych, do usprawniania projektowania oraz operacji produkcji, umożliwiając im dostarczanie wsparcia na poziomie
światowym oraz eliminację potrzeby magazynowania narzędzi i części zamiennych.

awarii sprzętu i zwiększenia dziennej produkcji energii o 20%.
Pod tym względem wirtualne uruchamianie umożliwia operatorom kompleksową weryfikację ekorozwoju systemu produkcji poprzez tworzenie wirtualnej fabryki i połączenie jej z rzeczywistym systemem sterowania. Wymaga to
pełnego opisania modelu symulacyjnego
fabryki, aż do poziomu czujników i elementów wykonawczych. Przez połączenie tego modelu z rzeczywistym systemem
sterowania inżynierowie mogą wykryć
potencjalne błędy w programach sterujących na długo przed rzeczywistym etapem
uruchomienia.
Symulowana hala produkcyjna może
monitorować parametry procesów technologicznych i produkcyjnych, ujawniać
luki produkcyjne, uwydatniać braki efektywności kosztowej oraz zmniejszać emisję dwutlenku węgla. Ta sama koncepcja
może być przeskalowana w dół i zastosowana do produktu będącego w izolacji
w celu zrozumienia, jak będzie on funkcjonował w świecie rzeczywistym, bez
zabierania go z działu projektowego.
Mayank Pandya jest dyrektorem ds. inżynierii produkcji w firmie L&T Technology
Services. 
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Jak i po co wysyųađ dane I/O
wprost do chmury?
Dlaczego inǏynier utrzymania ruchu lub administrator IT w ogóle
miaųby chcieđ coƑ wysyųađ do chmury? Czy nowy trend IIoT/
Przemysų 4.0 jest dla kaǏdego? Te i inne pytania drħczČ obecnie
wielu z tej branǏy, a caųy trend IIoT/Przemysų 4.0 jest nieco zamglony i trudno czasami wyobraziđ sobie stricte praktyczne rozwiČzanie dla danego przedsiħbiorstwa. W tym artykule przedstawiħ
i opiszħ, jak w praktyce przesųađ dane IO do usųug chmurowych
za pomocČ oprogramowania i urzČdzeŷ firmy Moxa.
Piotr Gocųowski

P

iramida systemów przemysųowych
definiuje hierarchiħ pomiħdzy róǏnymi
poziomami urzČdzeŷ i oprogramowania. Na samym szczycie znajdujČ siħ systemy
ERP i MES, czyli oprogramowania do zarzČdzania zasobami i do kontroli czħƑci przemy-

sųowej. Na samym dole tej piramidy znajdujČ siħ czujniki i aktuatory, czyli urzČdzenia,
które majČ bezpoƑredniČ stycznoƑđ ze Ƒwiatem fizycznym. ioLogik to rodzina urzČdzeŷ
I/O firmy Moxa, wyposaǏonych w interfejsy
komunikacyjne oraz wejƑcia/wyjƑcia cyfrowe i analogowe. Za pomocČ ioLogików moǏna w prosty sposób odczytywađ dane z czujników za pomocČ popularnych protokoųów,
takich jak Modbus TCP, SNMP, RestFull API,
EtherNet/IP. Dodatkowo ioLogiki wspierajČ technologiħ Moxy Active OPC UA, która
polega na wysyųaniu przez urzČdzenie ioLogik informacji o stanie wejƑcia lub wyjƑcia

w momencie zmiany stanu, do serwera MX
AOPC UA Server. MX-AOPC UA Server to
oprogramowanie firmy Moxa do zbierania
danych z urzČdzeŷ I/O. Aplikacja ta korzysta
z technologii OPC UA, co oznacza, Ǐe moǏna
teǏ poųČczyđ siħ z takim serwerem za pomocČ zgodnego klienta OPC, np. zaimplementowanego w oprogramowanie typu SCADA.

MX-AOPC UA Logger to odrħbna aplikacja, która ųČczy siħ ze wspomnianym serwerem lokalnie lub zdalnie i jeƑli zmienna ulega
zmianie, to jest to rejestrowane w zdefiniowany sposób: w pliku Excel, w bazie danych
Access, w bazie danych MS SQL albo w Azure
IoT, czyli w chmurze Microsoftu.
Azure IoT to usųuga, dziħki której w stosunkowo prosty sposób moǏna wysyųađ dane
z wielu urzČdzeŷ i przetwarzađ je dalej
w infrastrukturze Azure, np. w celach analizy
biznesowej, maszynowej, przechowywania,
kontroli urzČdzeŷ koŷcowych i wielu innych.

BČczČc te rozwiČzania zgodnie z poniǏszym
schematem, uzyskuje siħ poųČczenie danych
fizycznych I/O z chmurČ, bez pisania nawet
linijki kodu, bezproblemowo, instalujČc jedynie OPC Server i Logger na komputerze/serwerze i konfigurujČc je odpowiednio.

Zastosowania
Active OPC UA Server i Logger najlepiej
sprawdzČ siħ tam, gdzie trzeba zbierađ dane
z wielu miejsc do przechowywania, przetwarzania czy analizowania. Dobrym przykųadem sČ systemy do pomiaru energii,
gdzie z wielu miejsc trzeba odczytywađ dane
o zuǏyciu energii i przesyųađ do jednego centralnego serwera. Innym dobrym zastosowaniem jest teǏ przesyųanie danych do
chmury na temat zuǏywanych mediów, np.
iloƑđ zuǏytej wody, sprħǏonego powietrza,
Ƒcieków, wody lodowej itp. Zestaw ioLogik +
oprogramowanie Moxy to jeden z najprostszych i najszybszych sposobów na przesųanie danych IO z urzČdzeŷ firmy Moxa (seria
ioLogik E1200), a takǏe danych z urzČdzeŷ
Modbus TCP i RTU.
Zalety rozwiČzaŷ chmurowych sČ niezaprzeczalne. UǏytkownik nie musi utrzymađ infrastruktury IT ani oprogramowania, to samo tyczy siħ samego poųČczenia,
o to wszystko dba usųugodawca, a jedyne
co trzeba zapewniđ, to dostħp do Internetu
dla aplikacji Moxa Active OPC UA Logger.
Przechowywanie i przetwarzanie danych
w chmurze równieǏ jest znacznie prostsze,
poniewaǏ Azure oferuje mnóstwo gotowych
usųug, dziħki czemu nie trzeba wymyƑlađ
koųa na nowo. Acive OPC UA Logger zapewnia most pomiħdzy Ƒwiatem IT (Information
Technology) i OT (Operation Technology),
dziħki czemu uųatwia integracjħ i wymianħ
danych pomiħdzy najwyǏszymi i najniǏszymi
poziomami piramidy automatyzacji.

Elmark Automatyka Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 76
05-075 Warszawa Wesoųa
tel. 22 541 84 60, fax: 22 541 84 61
www.moxa.elmark.com.pl
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Rozpoczęcie wdrażania
technologii przetwarzania danych
na krawędzi sieci

Instalacja urządzeń sieciowych na krawędzi, granicach sieci
transmisji i w komunikacji danych w systemie sieciowym zakładu
przemysłowego daje wielkie możliwości. Urządzenia te są łatwe
zarówno w instalacji, jak i w użytkowaniu oraz opłacalne przy
zakupie. Przyczyniają się zaś wydatnie do optymalizacji procedur
zbierania danych oraz zachowania ich wiarygodności. W artykule
podano najważniejsze wskazówki dotyczące wdrożenia technologii
przetwarzania danych na krawędzi sieci.

W skrócie
→ W jaki sposób urządzenia
brzegowe mogą zwiększać
ilość informacji oraz je przetwarzać?
→ W jaki sposób przetwarzanie danych na krawędzi sieci
może optymalizować branżę
przemysłową?
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Travis Cox

P

rzeznaczeniem technologii przetwarzania danych na krawędzi
sieci (edge computing) jest przede
wszystkim zwiększenie możliwości wykorzystania Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT – Industrial Internet of Things).
Technologia ta daje użytkownikom wiele
potencjalnych korzyści. Efektywne przetwarzanie danych na krawędzi sieci przy-

spiesza przepływ danych oraz zwiększa
ilość informacji na temat tego, co w danej
chwili dzieje się w sieci. Ponadto zwiększa wiarygodność danych – dzięki nim
dane pochodzące bezpośrednio z urządzeń stają się jedynym wiarygodnym źródłem informacji o ich pracy i parametrach
roboczych. Dodatkowo występuje mniejsze opóźnienie przesyłu danych, a wykorzystanie lokalnych interfejsów operatorskich (HMI) daje lokalny dostęp do informacji o sprzęcie i pozwala na zachowanie
nad nim kontroli nawet w sytuacji, gdy
połączenie sieciowe zostaje zerwane, co
pomaga uniknąć niespodziewanej utraty
danych. Urządzenia brzegowe sieci (edge
devices) mają większe możliwości, są
łatwiejsze w obsłudze i tańsze, co sprawia, że firmy mogą sobie na nie pozwolić
i zlokalizować nawet komputery o dużej
mocy obliczeniowej właśnie na krawędzi
swoich sieci.

Rozpoczęcie wdrażania technologii
przetwarzania danych
na krawędzi sieci
Obecność na rynku wielu urządzeń brzegowych daje firmom przemysłowym wiele
możliwości wyboru. Dlatego też, podejmując wstępne decyzje o wdrożeniu rozwiązań brzegowych, należy przeanalizować w pierwszym rzędzie cały swój system i sposób, w jaki urządzenia brzegowe
mogą się wpasować w większą architekturę sieci, a także znaleźć takie urządzenia, które będą najlepiej pracować w systemie i realizować ogólne cele firmy.
Należy przeanalizować liczne kwestie
natury technicznej oraz użytkowej takich
urządzeń i rozwiązań. W jaki sposób mogą
one być konserwowane i modernizowane?
Czy dane mogą być przenoszone do
jakiejś centralnej lokalizacji? Czy urządze-

nia te mogą być wykorzystane do realizacji innych funkcji na krawędzi sieci?
Architektura sieci powinna funkcjonować według zasady „podłącz i używaj” (plug-and-play), a poszczególne komponenty powinny być zamienne, bez
wpływu na cały system. Starsza architektura, wymagająca wykonywania konfiguracji w wielu miejscach, utrudnia dokonywanie zmian w przyszłości.
Wiele urządzeń brzegowych działa
dobrze, wykorzystując MQTT (Message
Queuing Telemetry Transport), który jest
prostym, doskonałym protokołem transmisji danych dla technologii IIoT. MQTT
został zaprojektowany około 20 lat temu
dla przemysłu. Ostatnio stał się popularniejszy z powodu swoich niewielkich
wymagań dotyczących przepustowości
sieci oraz modelu publikacja/subskrybcja
(publish/subscribe, pub/sub).
W protokole MQTT realizowane jest
raportowanie w postaci wyjątków (report
by exception), a przesył danych ma miejsce
tylko wtedy, gdy występuje zmiana para-

metru, wartości. Ponadto udostępniane są
dane dla aplikacji, takich jak informatyczny system sterowania procesami technologicznymi/produkcji (SCADA), system
planowania zasobów przedsiębiorstwa
(ERP), technologii informatycznej (IT),
systemów wsparcia decyzji i zarządzania
biznesowego i innych. MQTT oferuje zatem
wysoką dostępność i skalowalność usług.

Wyniki otrzymane dzięki wdrożeniu
technologii przetwarzania
danych na krawędzi sieci
Przetwarzanie danych na krawędzi sieci
obecnie rozszerza się wraz z rosnącą
popularnością technologii i rozwiązań Przemysłowego Internetu Rzeczy,
ponieważ niesie ze sobą wiele korzyści. Na przykład w aplikacjach obsługujących urządzenia na rurociągach naftowych i gazowych wykorzystywano tradycyjne odpytywanie (polling), które zwykle wymaga 30–45 minut dla otrzymania odpowiedzi ze wszystkich odległych

lokalizacji. Jeśli np. operatorzy naciskali
przycisk, aby otworzyć jakiś zawór, to
musieli czekać 15 minut na potwierdzenie, że zawór ten faktycznie się otworzył.
Po zainstalowaniu urządzeń brzegowych
i protokołu MQTT wspomniany proces
trwa mniej niż 15 sekund.
Urządzenia brzegowe wprowadzono
w celu dostarczania istniejących, rzeczywistych danych do architektury systemowej oraz usuwania mechanizmu odpytywania z sieci, co pozwoliło na uzyskanie
lepszego i szybszego rozwiązania.
Travis Cox jest współdyrektorem działu
inżynierii sprzedaży w firmie Inductive
Automation. 

Warto rozważyć
W jaki sposób urządzenia
brzegowe optymalizują operacje w Państwa zakładzie?

smart plastics
Unikaj nieplanowanych przestojów

Odwiedź nas: Warsaw Industry Week – Hala F Stoisko 502
Industry 4.0: smart plastics eliminują nieplanowane przestoje
Inteligentne produkty ostrzegają zawczasu i mogą być zintegrowane ze standardowymi
systememami konserwacji predyktywnej. smart plastics pozwalają Twoim urządzeniom
pracować ciągle, a także obniżać koszty utrzymania ruchu. igus.pl/smart-echain
igus Sp. z o. o. Tel. 22 863 57 70 info@igus.pl
®

plastics for longer life

®
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Znaczenie i wartość technologii
przetwarzania danych
na krawędzi sieci
1

Z perspektywy wdrażania rozwiązań przetwarzania danych na
krawędzi sieci (edge computing) istotne są trzy czynniki, takie
jak: eliminacja przestojów na produkcji, możliwość analizowania,
wykorzystywania i ochrony danych w czasie rzeczywistym oraz
uproszczenie operacji.

W skrócie
→ Wdrażanie rozwiązania przetwarzania danych na krawędzi sieci.
→ Ocena urządzeń brzegowych.
→ W jaki sposób przetwarzanie danych na krawędzi sieci
może wzmacnić strategię IIoT?

Jason Anderson

W

raz ze wzrostem liczby urządzeń
i maszyn podłączonych do sieci
transmisji i komunikacji danych, kadra przedsiębiorstw przemysłowych zaczyna zdawać sobie sprawę z potrzeby znalezienia efektywnego sposobu
zarządzania dużymi ilościami danych.
Ponieważ technologia przemysłowa staje
się bardziej złożona, a urządzenia uzyskują coraz potężniejsze możliwości, technologia przetwarzania danych na krawędzi sieci zaczyna być postrzegana jako
wartościowe rozwiązanie, sprzyjające
wykorzystaniu całej mocy obliczeniowej
do osiągnięcia określonych wartości biznesowych. Organizacje przekonują się, że
nie mają odpowiednich połączeń sieciowych w swoich infrastrukturach techno-
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logii operacyjnej (OT), aby możliwe było
przesyłanie olbrzymich ilości danych do
chmury obliczeniowej i w drugą stronę.
Nie dysponują także odpowiednią ilością
czasu. Problemy z opóźnieniami przesyłu
danych przez sieć utrudniają wykorzystywanie danych w czasie rzeczywistym.
A zatem lokalizowanie tej dużej mocy
obliczeniowej na krawędzi sieci może być
bardziej praktyczne i opłacalne dla organizacji, w których wymagane jest analizowanie w czasie rzeczywistym wielkich ilości różnorodnych danych (Big Data).
Technologia przetwarzania danych na
krawędzi sieci umieszcza moc obliczeniową bliżej miejsc, w których dokonywane są pomiary, i ułatwia podejmowanie
decyzji w ramach różnych pętli sterowania. Może ona dać wielkie korzyści przedsiębiorstwom przemysłowym. Niektóre
z pojawiających się rozwiązań przetwarzania danych na krawędzi sieci mogą dać
użytkownikom korzyści takie same, jak
z wykorzystaniem mechanizmów chmury
obliczeniowej, ale bez ograniczeń czasowych i wrażliwości na cyberataki.
Podczas analizowania tych technologii firmy powinny wziąć pod uwagę wiele
aspektów, w tym opisane poniżej trzy kluczowe komponenty, które pomogą im
we wdrożeniu „podobnej do chmury”
(cloud-like) technologii przetwarzania
danych na krawędzi sieci.

Eliminacja przestojów na produkcji
Niezakłócona produkcja oraz wspieranie
ogólnej efektywności zawsze będą priorytetami dla uzyskania wartości dodanej, wynikającej z wdrożenia technologii
Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT).
Aby bardziej efektywnie rozdzielać obciążenia robocze na kluczowe dla firmy
maszyny oraz sprzęt realizujący przetwarzanie w czasie rzeczywistym, przedsiębiorstwa powinny rozpatrzeć możliwość
wdrożenia platform analizy danych w czasie rzeczywistym, w których przetwarzanie i analizowanie danych odbywa się
dokładnie tam, gdzie dane te są generowane, czyli na krawędzi sieci. To zautomatyzowane podejmowanie decyzji jak
najbliżej samego procesu technologicznego/produkcji czyni sensownym wykorzystanie aplikacji, takich jak zaawansowany monitoring i diagnostyka, optymalizacja w czasie rzeczywistym pracy
maszyn oraz konserwacja prognozowana.
Przetwarzanie danych na krawędzi sieci
może pomóc przedsiębiorstwom przemysłowym w redukowaniu nieplanowanych
przestojów i zapewnianiu nieprzerwanej
zdolności produkcyjnej, przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności w obszarze kosztów.
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Możliwość analizowania, wykorzystywania i ochrony danych w czasie rzeczywistym
Im więcej przedsiębiorstw wykorzystuje
dane pochodzące ze zautomatyzowanych
systemów, tym bardziej krytyczne stają
się te dane. W rzeczywistości generowane
dane mogą być najbardziej wartościowym
zasobem organizacji, uzyskanym z prac
nad wdrożeniem IIoT. Wdrażanie technologii przetwarzania danych na krawędzi

sieci umożliwia przedsiębiorstwom odnajdowanie znaczenia czasu rzeczywistego
w transmisji kluczowych danych, bez
opóźnień czasowych związanych z przechowywaniem tych informacji w fizycznym centrum danych lub w chmurze obliczeniowej.
Ze względu na swoją wartość i znaczenie dane te muszą być chronione.
Wymaga to zapewnienia niezawodnej
infrastruktury, konserwacji zapobiegawczej i cyberbezpiecznych połączeń sieciowych. Przedsiębiorstwa będą musiały
chronić swój sprzęt, przy jednoczesnym
realizowaniu potrzeby posiadania ujednoliconej infrastruktury brzegowej, dla
umożliwienia ewolucji istniejących już
w systemie możliwości i funkcji, aby jak
najlepiej wykorzystać swoje kluczowe
dane.

3

Uproszczenie operacji
Wraz z rozpowszechnianiem się technologii IIoT w przedsiębiorstwach prze-

mysłowych zaczyna zacierać się linia
podziału między centrum danych i systemami informatycznymi firmy (IT) a systemami automatyki produkcji (technologii operacyjnej, OT) oraz ich odpowiednimi sieciami, zwykle obiektowymi (Fieldbus). Pracujący w takiej firmie „specjalista od hybrydowej technologii operacyjnej” („hybrid OT professional”) posiada
różne umiejętności i może łączyć światy
technologii informatycznej i operacyjnej,
w ten sposób zmniejszając obciążenia pracowników działu IT przy transformacji
jego organizacji w kierunku IIoT.
Rosnąca popularność i adaptowanie
technologii IIoT generuje obecnie większy popyt na sprzęt i oprogramowanie do
przetwarzania masowych ilości danych na
krawędzi sieci. Poprzez łączenie aplikacji
i oprogramowania IIoT z możliwościami
kompleksowego modelowania predykcyjnego, przedsiębiorstwa mogą odkryć
nową generację przetwarzania danych
na krawędzi sieci. Technologia ta skraca
przestoje na produkcji i zmniejsza wyni-

kające z nich koszty, nadaje większe znaczenie i wartość kluczowym danym oraz
umożliwia technologii operacyjnej uzyskanie pozycji lidera transformacji sieciowych systemów przemysłowych w kierunku IIoT, co minimalizuje obciążenie
pracowników działów IT. Wykorzystanie
potęgi przetwarzania danych na krawędzi sieci pomoże osiągnąć sukces przedsiębiorstwom rozpoczynającym wdrażanie
technologii IIoT.
Jason Anderson,
Anderson wiceprezes i dyrektor
zarządzający firmy Stratus Technologies.
Firma ta jest członkiem Stowarzyszenia
Integratorów Systemów Automatyki (CSIA)
i partnerem CFE Media ds. treści. 

Warto rozważyć
W jaki sposób Państwa
zakład może osiągnąć korzyści z urządzeń brzegowych?
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Jak efektywnie raportowađ
wskaǍniki produkcyjne
na miarħ Przemysųu 4.0?
MenedǏerowie i inǏynierowie Przemysųu 4.0 juǏ dziƑ otrzymujČ do
dyspozycji narzħdzia pozwalajČce na komfortowČ i wydajnČ pracħ.
Automatyzacja procesu gromadzenia danych i przetwarzanie danych
w chmurze obliczeniowej pozwalajČ na znaczČce przyspieszenie
procesu podejmowania decyzji i zwiħkszenie ich trafnoƑci.

Arkadiusz Rodak
Lider ds. consultingu Przemysųu 4.0, ASTOR
e-mail: arkadiusz.rodak@astor.com.pl

W

dobie intensywnej cyfryzacji, wkraczajČcej zarówno do
naszych domów, jak i firm produkcyjnych, iloƑđ, jakoƑđ oraz sposoby gromadzenia informacji stajČ siħ niemaųym
wyzwaniem dla osób, które w oparciu o te
informacje muszČ podejmowađ kluczowe
decyzje biznesowe dotyczČce przedsiħbiorstwa. Dynamiczny rozwój nowych technologii skupionych wokóų inicjatywy Przemysųu 4.0 niesie ze sobČ szereg sprawdzonych
rozwiČzaŷ, które skutecznie mogČ pomóc
w zapanowaniu nad natųokiem informacji
oraz znaczČco usprawniđ procesy ich pozyskiwania i analizowania.

inteligentnych („smartnych”) urzČdzeŷ
pomiarowych, które ųatwo wųČczyđ do sieci.
Takie urzČdzenia, wyposaǏone w moǏliwoƑci dokonywania róǏnych pomiarów i posiadajČce rozbudowane funkcje komunikacji
z innymi urzČdzeniami i z uǏytkownikiem,
tworzČ tzw. Internet Rzeczy (IoT – Internet
of Things). W odniesieniu do realiów produkcyjnych mówimy o Przemysųowym Inter-

dotyczČcymi jakoƑci i wydajnoƑci realizowanych czynnoƑci produkcyjnych.

Nie iloƑđ, lecz jakoƑđ
PodwyǏszenie jakoƑci decyzji podejmowanych w oparciu o gromadzone dane wymaga
skupienia siħ na sposobie ich gromadzenia
oraz formie prezentacji i ųatwoƑci dostħpu
do przetworzonych danych – to dopiero one
stajČ siħ wartoƑciowČ informacjČ. Z punktu
widzenia firmy produkcyjnej najbardziej wiarygodne zawsze bħdČ te dane, które zostanČ zebrane za poƑrednictwem inteligentnych czujników bezpoƑrednio z maszyn. UǏywajČc nazwy „inteligentne czujniki”, mamy
na myƑli urzČdzenia, które oprócz zebrania danych bħdČ w stanie w czasie rzeczywistym przesųađ je do systemu analitycznego.
Obecnie takie czujniki czħsto majČ juǏ moǏliwoƑci bezpoƑredniego cyberbezpiecznego poųČczenia z Internetem w celu przesųania danych do bazy danych w chmurze obliczeniowej. W sytuacji gdy, niestety, nie da
siħ w sposób w peųni automatyczny zebrađ
pomiarów i danych z produkcji (np. ze wzglħ-

Czasy Big Data
IloƑđ gromadzonych danych w firmach produkcyjnych wzrasta z roku na rok lawinowo.
Aktualnie gromadzenie duǏej iloƑci informacji na wųasnych serwerach jest stosunkowo ųatwe technicznie. Problematyczne natomiast staje siħ efektywne wykorzystywanie zgromadzonych informacji i szybki oraz
intuicyjny dostħp do tych, które w danym
momencie sČ potrzebne. Kolejnym aspektem, na który trzeba zwracađ znacznie wiħkszČ uwagħ niǏ wczeƑniej, jest wiarygodnoƑđ
gromadzonych danych. Ze wzglħdu na wielkČ iloƑđ zebranych informacji ųatwiej jest
popeųniađ bųħdy na etapie ich wprowadzania, a trudniej na etapie analizy odróǏniđ
wiarygodne dane od tych niewiarygodnych.
Ten gwaųtowny zwrot moǏliwoƑci zbierania danych, jaki obserwujemy w ostatnich
latach, wynika z dynamicznego rozwoju
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Rys. Przykųadowy dashboard produkcyjny Wonderware Online InSight

necie Rzeczy (IIoT – Industrial Internet of
Things), na który skųadajČ siħ juǏ nie tylko
mierniki, analizatory i czujniki dedykowane wyųČcznie dla przemysųu, ale takǏe urzČdzenia mobilne, jak smartfony i tablety, oraz
urzČdzenia noszone jako element garderoby, tzw. wearables, które mogČ monitorowađ kondycjħ operatorów podczas pracy i przesyųađ te informacje do centralnej bazy danych, która koreluje je z danymi

du na typowo manualny charakter pracy),
moǏliwe jest zastosowanie urzČdzeŷ takich
jak panele operatorskie czy czytniki kodów
kreskowych. Zastosowanie ich pozwoli
przynajmniej na przyspieszenie pomiarów,
a wczeƑniejsze przygotowanie algorytmów
umoǏliwi prowadzenie operatorów przez
bieǏČcy proces i zapewni weryfikacjħ danych
juǏ na etapie wprowadzania. Nastħpnie sam
panel operatorski lub koncentrator danych

w postaci sterownika PLC przeƑle wiarygodne dane na serwer od
razu po ich zarejestrowaniu.

Chmura obliczeniowa
Obecnie kaǏdy z nas – korzystajČc chociaǏby z konta bankowego lub darmowego konta mailowego – powierza waǏne dla siebie dane instytucjom lub firmom przechowujČcym je w chmurze
obliczeniowej. Firmy te, zarzČdzajČc naszymi danymi, dbajČ takǏe o ich bezpieczeŷstwo, poƑwiħcajČc wielokrotnie wiħksze Ƒrodki na ich ochronħ przed cyberprzestħpcami niǏ sami bylibyƑmy
w stanie to zrobiđ. Dlaczego wiħc wciČǏ jeszcze z rezerwČ podchodzimy do gromadzenia danych produkcyjnych w chmurze obliczeniowej? WiodČcy dostawcy rozwiČzaŷ IT dla przemysųu opierajČ
swojČ ofertħ wyųČcznie na wykorzystaniu centrów danych posiadajČcych odpowiednie certyfikaty bezpieczeŷstwa. Nad bezpieczeŷstwem danych i prewencjČ przed niepowoųanym dostħpem
czuwa sztab ludzi wyposaǏonych w najnowoczeƑniejsze technologie do obrony przed cyberatakami.
W dobie Przemysųu 4.0 przekazanie danych produkcyjnych do
chmury obliczeniowej jest przedsiħwziħciem niezwykle prostym.
Zamiast zapisu danych na lokalnym serwerze naleǏy wykorzystađ
tzw. IoT Gateway do zagregowania danych z maszyn i bezpiecznego przesųania ich na serwer w chmurze obliczeniowej. Nastħpnie, korzystajČc z narzħdzi analitycznych, np. Wonderware Online, moǏliwe jest analizowanie zgromadzonych danych z dowolnego miejsca na Ƒwiecie z wykorzystaniem dowolnego urzČdzenia
z dostħpem do Internetu i przeglČdarkČ internetowČ obsųugujČcČ
standard HTML5.

Raportowanie online w erze Przemysųu 4.0
W momencie gdy zdecydujemy siħ na zautomatyzowanie procesu gromadzenia danych oraz ich archiwizacjħ w chmurze obliczeniowej, moǏemy rozpoczČđ korzystanie z narzħdzi analitycznych
pozwalajČcych na dostħp do informacji aktualizowanych w czasie
rzeczywistym. RozwiČzania takie jak np. Wonderware Online InSight dajČ uǏytkownikom moǏliwoƑci tworzenia predefiniowanych
dashboardów – bazujČcych na gromadzonych i aktualizowanych
danych – a takǏe definiowania indywidualnych raportów, którymi
twórcy mogČ siħ dzieliđ z innymi uǏytkownikami w firmie lub po
prostu osadziđ wybrany raport w systemie wizualizacji, andonie
lub na wewnħtrznej firmowej stronie internetowej. Automatyzacja procesu gromadzenia danych oraz wykorzystanie technologii przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej pozwalajČ na
znaczČce przyspieszenie procesu podejmowania decyzji i zwiħkszenie ich trafnoƑci. W zakųadzie wyposaǏonym w te technologie
rosnČ szanse, Ǐe wųaƑciwe decyzje zapadnČ we wųaƑciwym czasie.

Nowoczesność w dobie Przemysłu 4.0 powinna być
osadzona w realiach biznesowych. Wytworzyć więcej
w krótszym czasie, to nie opcja, ale konieczność, aby
ﬁrma była rentowna i przynosiła zyski.

Cyfryzacja produkcji to wyzwanie, które jest w Twoich
rękach. Potrzebujesz technologicznego wsparcia, dzięki
któremu podniesiesz efektywność i zrealizujesz
wyznaczone cele. Rozwiązania od Wonderware,
którym zaufała co trzecia fabryka, pozwolą Ci mieć
kontrolę nad procesami.
Zapytaj nas jak rozpocząć transformację?

ASTOR Sp. z o.o.
ul. Smoleŷsk 29, 31-112 Kraków
tel. 12 428 63 00, fax: 12 428 63 09
e-mail: info@astor.com.pl
www.astor.com.pl

www.astor.com.pl/wonderware
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Kluczowe czynniki wspierające wdrażanie
technologii przetwarzania danych
na krawędzi sieci oraz wynikające z niej
korzyści dla inteligentnej produkcji
Przetwarzanie danych na krawędzi sieci oznacza krótsze czasy
odpowiedzi oraz większą wiarygodność i cyberbezpieczeństwo
danych. W artykule omówiono pięć zalet tej technologii.

Abhijit Mhetre

P

owiedziano już dużo na temat
tego, w jaki sposób Internet Rzeczy (IoT) rewolucjonizuje obecnie świat aplikacji przemysłu produkcyjnego. Na podstawie wielu przeprowadzonych badań przewidziano już, że do
2020 roku do sieci będzie podłączonych
ponad 20 mld urządzeń. Ponadto oczekuje się, że ponad 1,44 mld punktów
danych będzie każdego dnia zbieranych
w jednej fabryce.
Oznacza to bezprecedensowy popyt
i oczekiwania w stosunku do połączeń sieciowych, mocy obliczeniowej oraz szybkości usług – czyli ogólnie jakości usług
transmisji i obsługi danych. Czy możemy
sobie pozwolić na jakiekolwiek opóźnienia
czasowe przy realizacji kluczowych operacji? Ta kwestia to obecnie najważniejszy
czynnik napędowy wdrażania technologii
przetwarzania danych na krawędzi sieci.
Więcej mocy obliczeniowej bliżej źródła
danych – „rzeczy” w pojęciu IoT.

Przetwarzanie danych na krawędzi
sieci i czynniki napędowe
jego wdrażania
Przetwarzanie danych na krawędzi sieci
oznacza, że duża moc obliczeniowa znajduje się na krawędzi sieci zakładu przemysłowego, bliżej urządzeń – źródeł
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danych. Wykorzystując technologię przetwarzania danych na krawędzi, każde
urządzenie zbiera dane, wykorzystuje
model przetwarzania realizowany przez
chmurę obliczeniową oraz pakuje te dane
w celu przetworzenia i analizy.
Na podstawie badań przeprowadzonych przez firmę IDC przewiduje się,
że w ciągu 3 lat 45% danych powstających w aplikacjach Internetu Rzeczy
będzie przechowywanych, przetwarzanych, analizowanych i wykorzystywanych
do działania na krawędzi sieci lub w jej
pobliżu, zaś ponad 6 mld urządzeń będzie
podłączonych do sprzętu realizującego
przetwarzanie danych na krawędzi sieci.
W ten sposób nieodłączne problemy związane z infrastrukturą chmury obliczeniowej są minimalizowane przez infrastrukturę technologii przetwarzania danych na
krawędzi sieci i są one kluczowymi czynnikami napędowymi wdrażania tej technologii.

Pięć korzyści z technologii
przetwarzania danych
na krawędzi sieci
Ponieważ przetwarzanie danych na krawędzi sieci jest obecnie adaptowane i staje
się jedną z głównych technologii informatycznych, istnieje wiele potencjalnych
korzyści, jakie niesie ona dla wielu gałęzi
przemysłu. Pośród nich warto podkreślić

pięć potencjalnych korzyści dla inteligentnej produkcji. Są to:

1

Krótszy czas reakcji
Przestrzeń dyskowa oraz moc obliczeniowa jest rozproszona i lokalna. Brak
konieczności wykonania obiegu danych
między siecią zakładową a chmurą obliczeniową zmniejsza opóźnienia przesyłu
danych i umożliwia uzyskanie szybszych
odpowiedzi. To pomoże w unikaniu przerywania pracy maszyn lub występowania
niebezpiecznych incydentów.

2

Niezawodne operacje przy okresowych połączeniach z siecią
Dla większości odległych zasobów, wykorzystywanych w takich rozległych aplikacjach, jak pola naftowe, farmy słoneczne lub wiatrowe, monitoring może
być trudny ze względu zawodne połączenia z Internetem.
Zdolność urządzeń brzegowych do
lokalnego przechowywania i przetwarzania danych zapewnia, że w przypadku
ograniczonej łączności z Internetem nie
występuje żadna utrata danych lub awarie sprzętu.

3

Cyberbezpieczeństwo i zgodność
ze standardami
Dzięki technologii przetwarzania danych
na krawędzi sieci możliwe jest uniknięcie konieczności przesyłu dużych ilości
danych między urządzeniami a aplikacjami w chmurze. Możliwe jest filtrowa-

nie cennych informacji lokalnie i przesyłanie do chmury jedynie ważnych informacji dotyczących tworzenia modelu danych.
To pozwala użytkownikom budować adekwatne platformy cyberbezpieczeństwa
i zachować zgodność ze standardami, co
jest niezbędne dla cyberbezpieczeństwa
przedsiębiorstwa oraz przeprowadzania
audytów.

4

Opłacalne rozwiązania
Jedną z obaw o skalę adaptacji technologii IoT w praktyce jest wysokość początkowych kosztów inwestycji, ze względu
na wymaganą przepustowość sieci, przestrzeń dyskową oraz moc obliczeniową.
W technologii przetwarzania danych na
krawędzi sieci możliwe jest lokalne wykonywanie wielu obliczeń związanych z tym
przetwarzaniem, co pozwala firmom
na podejmowanie decyzji, które usługi
mają być uruchamiane lokalnie, a które
w chmurze. Zmniejsza to koszty finalne
wdrożenia rozwiązań i technologii IoT.

5

Interoperacyjność między istniejącymi starszymi a nowoczesnymi urządzeniami
Urządzenia brzegowe mogą działać jako
łącznik komunikacyjny między istniejącymi starszymi a nowoczesnymi maszynami. Umożliwia to połączenie starszych maszyn przemysłowych z nowoczesnymi maszynami lub rozwiązaniami
IoT oraz przynosi natychmiastowe korzyści w postaci przechwytywania ważnych
praktycznych informacji zarówno ze starszych, jak i nowoczesnych maszyn.
Można by się zastanawiać, czy technologia przetwarzania danych na krawędzi
sieci zastąpi technologię chmury obliczeniowej, jednak wydaje się to mało prawdopodobne. O ile przetwarzanie danych
na krawędzi sieci ma wiele zalet, to
technologie i narzędzia chmury oferują
wielką moc obliczeniową dla przetwarzania dużych zbiorów danych oraz algorytmy umożliwiające realizację konserwa-

cji prognozowanej, uczenia maszynowego
i sztucznej inteligencji. Łącząc technologie
przetwarzania danych na krawędzi sieci
oraz chmury obliczeniowej, można stworzyć opłacalne i mające ogromne możliwości rozwiązanie IoT dla produkcji inteligentnej.
Abhijit Mhetre
Mhetre, wiceprezes ds. marketingu
w firmie Altizon Systems. Firma ta jest
członkiem Stowarzyszenia Integratorów
Systemów Automatyki (CSIA) i partnerem
CFE Media ds. treści. 

Warto rozważyć
W jaki sposób Państwa zakład może wdrożyć technologię przetwarzania danych na krawędzi sieci w rozwiązaniu IoT,
aby zmaksymalizować zwrot
z inwestycji?

IV EDYCJA

Konferencja & Wystawa
9 kwietnia 2019 r., Warszawa

z Przemysłowy Internet Rzeczy z Fabryka 4.0 – Fabryka Przyszłości
z Big Data – Jak zarządzać i korzystać z Cyberbezpieczeństwo z AI z Digital Twin
z Rzeczywistość rozszerzona z Rzeczywistość wirtualna z Coboty
z Najnowsze trendy z Badania i Rozwój
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W skrócie
→ Sztuczna inteligencja (AI)
wciąż się rozwija, ale nie
dorównuje ludzkim umiejętnościom.
→ Ludzie mogą wykorzystywać nauczanie maszyn, by
pomagać robotom uczyć
się nowych umiejętności
z pomocą AI.
→ Zastosowanie technologii
chmury w robotyce może
wspomagać roboty współpracujące; sztuczna inteligencja wymaga dużej ilości
danych.

Wpływ sztucznej inteligencji
na branżę robotyki
Coraz częściej naukowcy i przedsiębiorcy uczą roboty, jak wykonywać skomplikowane zadania z pomocą
sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence – AI). Jednak zdaniem specjalistów możliwości współczesnych
robotów są ograniczone. A jednocześnie określenie „sztuczna inteligencja” obejmuje obecnie więcej
zagadnień niż dawniej, co może prowadzić do pewnych niejasności.

Tanya M. Anandan
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N

aukowcy oraz przedsiębiorcy od
dziesięcioleci pracują ze sztuczną
inteligencją, starając się pomóc
ludziom zrozumieć nieuchwytną naturę
tego zagadnienia. Ich praca pomaga rozwiewać pewne niejasności wokół sztucznej inteligencji i pokazuje, jakie są możliwości jej wykorzystania w robotyce,
w zastosowaniach przemysłowych.

– Uważam, że największym nieporozumieniem jest ogólne pojęcie na
temat poziomu zaawansowania tej dziedziny – twierdzi Rodney Brooks, członek
zarządu oraz CTO w firmie Rethink Robotics. – Pracowaliśmy ze sztuczną inteligencją od 1956 roku, przeszło 62 lata (to właśnie wtedy „ojciec” sztucznej inteligencji,
John McCarthy, użył wyrażenia „sztuczna

Źródło: Pixabay

inteligencja”). Jednak jest to coś znacznie bardziej skomplikowanego niż sama
fizyka, a już same zagadnienia związane
z fizykalnością w układach sztucznej inteligencji wymagają sporo czasu na opracowanie. Uważam zatem, że sztuczna inteligencja dopiero raczkuje.
Brooks podkreśla, że sztuczna inteligencja zawdzięcza swoją popularność
mediom przedstawiającym korzystające
z niej niesamowite, antropomorficzne lub
upodobnione do zwierząt roboty, spektakularne boty grające z ludźmi np. w szachy czy ping pong. Sztuczna inteligencja
istnieje, ale stawia dopiero pierwsze kroki.
Część nieporozumień wynika z porównywania osiągów maszyny z jej ostatecznymi umiejętnościami. Gdy obserwujemy
człowieka wykonującego pewne zadanie,
możemy założyć jego kompetencje – umiejętności i talent – które musi posiadać, by
je wykonywać. Ze sztuczną inteligencją
nie jest tak samo.

– Sztuczna inteligencja może świetnie
radzić sobie podczas gry w szachy, lecz
sama nie wie, że gra w szachy – twierdzi Brooks. – Mylimy możliwości maszyn
z ich kompetencjami. Kiedy widzisz, jak
program uczy się czegoś, czego może również nauczyć się człowiek, robisz błąd,
myśląc, że posiada on zdolności rozumienia takie jak ty.

Czym jest sztuczna inteligencja,
a czym nie jest?
AI stało się hasłem marketingowym.
Podobnie jak niegdyś słowo „robot”,
obecnie nagle wszystko wydaje się posiadać sztuczną inteligencję. To, czym na
prawdę jest sztuczna inteligencja, trudno
sprecyzować. Nawet eksperci spierają
się, co należy nazywać sztuczną inteligencją. Jak zauważa Brooks, to co było uważane za sztuczną inteligencję w latach
sześćdziesiątych, obecnie jest wykładane

podczas pierwszych lekcji programowania, a w konsekwencji – nie jest już dłużej nazywane sztuczną inteligencją. – Do
pewnego czasu nazywamy to sztuczną
inteligencją. Potem zaczyna to być już po
prostu informatyka – twierdzi Brooks.
Uczenie maszynowe (machine learning)
i wszystkie jego odmiany, włącznie z uczeniem głębokim (deep learning), uczeniem
ze wzmocnieniem (reinforcement learning)
oraz uczeniem przez naśladowanie (imitation learning), to części składowe sztucznej inteligencji.
– Sztuczna inteligencja była przez
pewien czas bardzo wąską specjalizacją. Niektórzy ludzie uważali ją za bardzo specyficzną technikę spośród wszystkich technik opartych na szukaniu – twierdzi Ken Goldberg, profesor i członek
zarządu Katedry Inżynierii Przemysłowej
i Badań Operacyjnych na Uniwersytecie
California (UC) w Berkley. – Obecnie termin „sztuczna inteligencja” kojarzony jest
z dużą częścią robotyki i uczenia maszynowego, tak więc obejmuje w praktyce kilka
obszarów różnych nauk i specjalizacji.
Przykładowo, zaawansowane komputerowe systemy wizyjne są formą sztucznej inteligencji. – Jeżeli zadaniem takiego
systemu wizyjnego jest sprawdzenie, czy
np. śruba znajduje się na swoim miejscu, to takie rozwiązanie było już dostępne
w latach sześćdziesiątych. Byłoby nadużyciem nazwanie takiego systemu sztuczną
inteligencją – twierdzi Goldberg. – Równocześnie komputerowy system rozpoznający
na podstawie obrazu z kamery twarze pracowników uważany jest za sztuczną inteligencję. W takim przypadku, na obecnym
etapie rozwoju technologii i oprogramowania, takie stwierdzenie jest uprawnione,
ponieważ jest to znacznie bardziej wysublimowane zadanie.

Brak kontekstu
Ważną różnicą między ludzką inteligencją
a inteligencją maszyn jest kontekst. My
ludzie posiadamy zdolność rozumienia
otaczającego nas świata. Sztuczna inteligencja tego nie potrafi.
– Pracowaliśmy nad kontekstem w ramach sztucznej inteligencji przez 60 lat
i nic nie posunęło się naprzód – twierdzi
Brooks. – Dlatego właśnie nie uważam,
że będziemy w stanie stworzyć sztuczną
superinteligencję. Odnosimy sukcesy
w ściśle określonych dziedzinach i to jest
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rewolucyjne. Oczywiście rozumienie mowy
przez maszyny jest dziś znacznie lepsze niż
dekadę temu. Kiedyś żartowałem z działania systemów rozumienia mowy. To już
przeszłość. Brooks przedstawia jako przykład produkt Amazon Alexa. Google Assistant i Apple Siri to kolejne dwa przykłady.
– Mówisz coś do Alexa, a ona to rozumie, nawet gdy w tle gra muzyka lub
inni ludzie rozmawiają w pokoju – twierdzi Brooks. – Zdumiewające, jak dobrze to
działa – z pewnością jest to zasługa głębokiego uczenia. Zatem niektóre z wąskich
dziedzin AI stały się dużo bardziej doskonałe. I będziemy wykorzystywać te elementy do ulepszania naszych produktów.
– Kiedy zakładaliśmy firmę Rethink
Robotics, przeanalizowaliśmy wszystkie komercyjne systemy rozpoznawania mowy. Uważaliśmy wówczas, że niedorzeczne jest instalowanie systemu rozpoznawania mowy w robocie przemysłowym. Myślę, że to się już zmieniło. Takie
rozwiązanie może już mieć sens, podczas
gdy nie miało go jeszcze w 2008 roku.
Mechanizm rozpoznawania mowy
opracowuje ciągi słów. Brooks twierdzi, że
dokładne ciągi słów wystarczą do zrobienia wielu rzeczy, ale tego rodzaju system
wciąż nie zastąpi inteligencji człowieka.
– Oto różnica – podsumowuje. – Rozumienie słów to dość ograniczona zdolność.
Dzieli nas wiele od jej rozszerzenia.

Możliwości te stały się podstawą wielu
optymistycznych prognoz dotyczących
rozwoju sztucznej inteligencji, które jednocześnie bywają bardzo pesymistyczne,
jeśli chodzi o rolę ludzi w przyszłości.

Badania nad sztuczną inteligencją
w życiu codziennym
Goldberg faworyzuje mnogość, a nie jednokrotność, zauważając zasadność stosowania różnych kombinacji ludzi i maszyn
pracujących razem w celu rozwiązywania problemów i szukania innowacyjnych
rozwiązań. Ten rodzaj współpracy jest
istotny, gdy sztuczna inteligencja opuszcza teren laboratorium i wkracza do prawdziwego świata.
Pieter Abbeel, profesor wydziału inżynierii elektrycznej i informatyki na UC
w Berkley, który jednocześnie jest prezesem i kierownikiem grupy naukowej Emodied Intelligence, pracuje nad wdrożeniem
sztucznej inteligencji do przemysłu. On
również podkreśla zasadność współpracy
ludzi i maszyn.
– Oto część naszego wyzwania – twierdzi Abbeel. – Dowieść, jak ludzie mogą
wykorzystać tę technologię i użyć jej w celu
uczynienia nas samych mądrzejszymi,
zamiast traktować maszyny jako coś
odrębnego. Maszyny, będąc częścią naszej
codzienności, pozwalają nam być bardziej

Źródło: Rethink Robotics/Robotic Industries Association (RIA)

↙ Rys. 1. Rodney
Brooks uważa, że
sztuczna inteligencja wciąż raczkuje.
Nie istnieje możliwa
do przewidzenia
konkurencja między
inteligencją maszyn
i ludzi. Ludzie pozostają mądrzejsi.
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produktywnymi, co sprawia, że temat ten
jest tak bardzo ekscytujący.
Mimo że Abbeel jest podekscytowany
przyszłością AI, uważa również, że należy
zachować pewną ostrożność. – Uważam,
że dokonał się znaczny postęp, a w konsekwencji pojawiło się wiele ekscytacji wokół
sztucznej inteligencji – twierdzi. – Jeśli
mówimy o obawach, to należy pamiętać
o tym, że najbardziej obiecujące postępy,
takie jak rozumienie mowy, maszynowe
tłumaczenia i rozpoznawanie obiektów na
obrazie, to zasługa tak zwanego nadzorowanego uczenia (supervised learning).

Mylimy możliwości
maszyn z ich kompetencjami. Gdy program uczy
się czegoś, czego może
również nauczyć się człowiek, nie oznacza to,
że posiada on zdolności rozumienia takie jak
człowiek.
Zdaniem Abbeela należy zrozumieć
różnice między poszczególnymi typami
sztucznej inteligencji. W dziedzinie uczenia maszynowego istnieją trzy główne
typy uczenia się: uczenie nadzorowane
(supervised learning), nienadzorowane
(unsupervised learning) i uczenie ze
wzmocnieniem (reinforcement learning).
– Uczenie nadzorowane to tylko rozpoznawanie schematów – twierdzi Abbeel.
Bardzo trudnym do rozpoznania schematem jest mowa i jej translacja na tekst lub
tłumaczenie jednego języka na inny, lecz
taka sztuczna inteligencja nie ma żadnego celu. Owszem, potrafi tłumaczyć
np. z języka angielskiego na chiński oraz
zapisywać wypowiadane zdania w formie
ciągu znaków, lecz jest to jedynie dopasowywanie do schematu. Po dostarczeniu
danych wejściowych – zdjęć lub znaków
– maszyna powinna nauczyć się sposobu,
w jaki powstaje znak z obrazka.
– Nienadzorowane uczenie to taki proces, w którym dostarczasz jedynie obrazy
– twierdzi Abbeel. – Liczysz na to, że jedynie poprzez oglądanie dużej liczby obrazów

Deep learning robotów
chwytających
Autolab Goldberga skupia się na sztucznej inteligencji od ponad dekady i wykorzystuje ją w projektach robotów pracujących i zintegrowanych w chmurze, a także
do takich zastosowań, jak głębokie uczenie ze wzmocnieniem (deep reinforcement learning), uczenie demonstracyjne
oraz rozwój robotów wyspecjalizowanych
w niezawodnym chwytaniu i manipulacji obiektami dla celów logistyki magazynowej, robotyki domowej i zabiegów chirurgicznych.
Projekt Dexterity Network (Dex-Net)
pokazał, że sztuczna inteligencja może
pomóc robotom w nauce chwytania
obiektów różnych rozmiarów i kształtów
poprzez „pokazywanie” sieci neuronowej typu deep learning milionów modeli
3D, obrazów i sposobów uchwytu obiektów. Poprzednio robot uczył się, jak chwytać przedmiot przez czasochłonne, wielokrotne ćwiczenia z różnymi obiektami. Dzięki zastosowaniu chmury punk-
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maszyna zacznie rozumieć, jak wygląda
świat, a następnie, rozwijając tę umiejętność, w przyszłości może nauczyć się czegoś szybciej. Nienadzorowane uczenie nie
ma konkretnego zadania do wykonania.
To tylko karmienie sztucznej inteligencji
dużą ilością danych.
– Istnieje również uczenie ze wzmocnieniem, które jest inne i bardzo ciekawe,
lecz zarazem dużo trudniejsze (uczenie ze
wzmocnieniem uważa się za podstawę
postępu w technologii samochodów autonomicznych). Takie uczenie występuje
wówczas, gdy nadasz maszynie cel. Może
to być cel w postaci wysokiego wyniku
w grze wideo, wygrania partii szachów lub
zmontowania ze sobą dwóch części. W tym
miejscu, przy takim podejściu część obaw
sceptyków jest uzasadniona. Co może się
stać, jeżeli AI ma zły cel? Jakie powinny
być te cele?
Ważne jest, aby ludzie i sztuczna inteligencja nie rozwijali się z dala od siebie. Budujemy coraz mądrzejsze urządzenia i nasze możliwości jako ludzi będą się
zwiększać.
– To, co szczególnie mnie ekscytuje, to
fakt, że ostatnie wydarzenia w dziedzinie sztucznej inteligencji dały jej możliwość
zrozumienia tego, co widzi na obrazach
– twierdzi Abbeel.

↗ Rys. 2. Pieter Abbeel to naukowiec o poglądach i umiejętnościach przełomowych w dziedzinie
uczenia maszynowego stosowanego w przemyśle i robotach samoistnie uczących się
nowych zadań.

tów syntetycznych zamiast prawdziwych
obiektów w celu wyćwiczenia sieci neuronowej do chwytania obiektów, ostatnie iteracje Dex-Netu są znacznie efektywniejsze, osiągając nawet 99% precyzji chwytu.
W dalszej perspektywie Goldberg ma
nadzieję na rozwinięcie niezwykle niezawodnego chwytu robota, potrafiącego
współpracować z różnymi obiektami,
takimi jak narzędzia, obiekty w domu,
zapakowane przedmioty i części przemysłowe.

Roboty współpracujące
z funkcją deep learning
Oprogramowanie firmy Rethink Robotics o nazwie Intera 5 zostało zaprojektowane w celu uczynienia robotów współpracujących Baxter i Sawyer inteligentniejszymi. Jak twierdzi Brooks, system

wizyjny i algorytmy nauki robotów zawierają sporo sztucznej inteligencji.
– Tradycyjne roboty przemysłowe
nie wykorzystują sztucznej inteligencji
– mówi Brooks. – My robimy to, ponieważ patrzymy w przyszłość. Implementujemy deep learning w robotach. Staramy
się radzić sobie ze zmiennymi warunkami otoczenia, ponieważ uważamy, że
w przypadku 90% procesów wytwarzania
roboty pracują w podobnych warunkach
jak ludzie.
Sawyer i Baxter są wyposażone
w moduł uczenia się przez demonstrację,
który wykorzystuje sztuczną inteligencję.
– Kiedy uczysz robota przez demonstrację, pokazujesz mu kilka rzeczy, obracając jego ramieniem, a on wykorzystuje program zwany drzewem zachowań – twierdzi Brooks. – Robot sam pisze dla siebie
program, wyręczając cię w tym trudnym
zadaniu.
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↘ Rys. 3. Operator wyposażony w kask wirtualnej rzeczywistości i urządzenie śledzące ruch
i sterujące robotem. W ten sposób operator pokazuje robotowi, jak chwytać i manipulować obiektem, aby mógł on nauczyć się
wykonywać nowe zadania za pomocą nauczania ze wspomaganiem.

Intera 5 to graficzny język programowania. Zdaniem Brooksa możesz go przeglądać, modyfikować lub tworzyć program w widoku drzewa zachowań, omijając wówczas opcję automatycznego uczenia się.

Sztuczna inteligencja zmienia
oblicze programowania robotów
Sztuczna inteligencja zmienia sposób,
w jaki programowane są roboty. Abbeel
i jego zespół z Embodied Intelligence
wykorzystują siłę sztucznej inteligencji, by
umożliwić robotom przemysłowym naukę
nowych skomplikowanych zadań.
Ich praca wyewoluowała z badań
Abbeela na UC Berkley, gdzie dokonał on
przełomu w zastosowaniu uczenia przez
naśladowanie (imitation learning) oraz głębokiego uczenia ze wzmocnieniem (deep
reinforcement learning) do uczenia robotów manipulacji obiektami. Startup wykorzystywał kombinację czujników i sterowania, by zdalnie sterować robotem. Na
potrzeby pobierania danych wejściowych
operator ubrany był w kask wirtualnej
rzeczywistości, pokazujący przez kamerę
obraz z robota.
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Sterowanie odbywało się przez urządzenie wirtualnej rzeczywistości, które
jest wyposażone w poręczne narzędzie
trzymane przez operatora. Ruch ręki operatora jest rejestrowany. Współrzędne
położenia i orientacja w przestrzeni przekazywane są do komputera poruszającego robotem. W ten sposób operator
ma bezpośredni wpływ na sterowanie,
poruszając kiścią robota jak marionetką.
– Umożliwiamy człowiekowi znalezienie
się wewnątrz robota – twierdzi Abbeel.
– Człowiek może widzieć oczami robota
i sterować jego rękami.
Abbeel uważa też, że ludzie są tak
zręczni, że nie ma sensu porównywać
kiści robota z naszymi rękami. Wykorzystując narzędzia wirtualnej rzeczywistości (VR), operator jest zmuszony do przestrzegania ograniczeń wynikających z konstrukcji robota.
– Uczysz robota podstaw umiejętności przez demonstracje – twierdzi Abbeel.
– Nie oznacza to, że od samego początku
będzie on szybko działał. Robot będzie
wykonywał daną czynność w ludzkim
tempie, czyli raczej powoli. To pierwsza
faza, zwana uczeniem przez naśladowanie (imitation learning). Uczysz robota

przez demonstracje. Następnie w fazie drugiej robot przechodzi w tryb nauczania ze
wspomaganiem, ucząc się na własnych
błędach i próbach. Cała sztuka polega
na tym, że robot już nauczył się podstaw
wykonywanego zadania. Teraz musi jedynie nauczyć się, jak robić to szybciej. Może
nauczyć się tego relatywnie szybko przez
nauczanie ze wspomaganiem.
Abbeel twierdzi, że ich technologia
służy głównie do zadań wykonywanych
w trudnych warunkach wizyjnych i czynności wymagających manipulacji, które
są zbyt skomplikowane dla tradycyjnych
technik programowania.
W konsekwencji Embodied Intelligence
pozwoli innym ludziom na używanie
oprogramowania do przeprogramowania
robotów poprzez demonstracje. Pozwoli
to każdej firmie, małej i dużej, szybko
zaadaptować roboty do różnych zadań.

Nasz wspólny potencjał
Chmury robotów, uczenie maszynowe,
komputerowe systemy wizyjne i rozumienie mowy – we wszystkich tych aspektach
sztucznej inteligencji dokonuje się postęp,
a raz na jakiś czas obserwujemy przełom
w jednej z dziedzin. Jednakże sztuczna
inteligencja nie może się równać z ludzkim umysłem.
Nawet jeśli roboty z pomocą sztucznej inteligencji i ergonomii kiedyś zbliżą
się do poziomu zręczności człowieka,
mogą nigdy nie być w stanie uchwycić
świata z całym jego potencjałem. Umiejętność rozumienia kontekstu i pomysłowość
będą zawsze cechami ludzkimi. Technologia nigdy nie jest ani zła, ani dobra.
Zależy to od tego, jak ją wykorzystujemy.
Dzięki sztucznej inteligencji i robotyce
posiadamy ogromny potencjał do zmiany
naszego życia na lepsze.
Tanya M. Anandan
Anandan, redaktor pomocniczy
w Robotic Industries Association (RIA)
i Robotics Online. 

Warto rozważyć
Jakich szczególnych umiejętności, które miałyby duży
wpływ na wytwarzanie
i automatykę przemysłową,
można nauczyć robota?
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Ultrakompaktowe komputery przemysųowe: nowa generacja IPC
uųatwia automatyzacjħ, wizualizacjħ i komunikacjħ IoT

Nowy rozdziaų w historii moduųowych maszyn
i linii produkcyjnych z funkcjami IoT
RosnČcy nacisk na moduųowoƑđ maszyn i linii produkcyjnych
oraz tendencja do ograniczania rozmiarów szaf sterowniczych
powodujČ, Ǐe wielkoƑđ komponentów systemów sterowania
zyskuje coraz wiħksze znaczenie. JednoczeƑnie jednak – wraz
ze wzrostem stopnia zųoǏonoƑci i zakresu funkcjonalnoƑci
maszyn – roƑnie takǏe zapotrzebowanie na moc obliczeniowČ
komputerów przemysųowych, co – w poųČczeniu z ciČgųČ presjČ
na redukcjħ cen tego typu rozwiČzaŷ – stawia producentów
przed nie lada wyzwaniem. Aby mu sprostađ, firma Beckhoff
wprowadziųa na rynek dwa nowe komputery: C6015 i wydajny
C6030, tworzČc tym samym seriħ ultrakompaktowych IPC, która
idealnie sprawdzi siħ w szeregu aplikacji, w tym w sieciach
rozproszonych oraz nowoczesnych koncepcjach z zakresu
Internetu Rzeczy (IoT) i Przemysųu 4.0.

Cztery cechy gwarantujČce sukces

Stefan Ziegler
pracownik dziaųu komunikacji marketingowej
w firmie Beckhoff Automation

Ultrakompaktowy C6015 juǏ w pierwszym
roku od swojej premiery okazaų siħ wielkim
sukcesem. Znalazų zastosowanie w najróǏniejszych aplikacjach, w tym w wielu szeroko

zakrojonych krajowych i zagranicznych projektach z zakresu produkcji wielkoseryjnej.
O sukcesie tym zdecydowaųy w duǏej mierze
cztery cechy nowego IPC:
• kompaktowa konstrukcja przy zachowaniu
wszystkich kluczowych wųaƑciwoƑci komputera przemysųowego, w tym m.in. chųodzenia
pasywnego, wysokiej dostħpnoƑci, wytrzymaųej obudowy z aluminium i ciƑnieniowego odlewu cynkowego, typowej dla przemysųu temperatury pracy w zakresie 0 do +55°C oraz
wysokiej odpornoƑci na drgania i wstrzČsy;
• procesor Intel® Atom™, wyposaǏony w maksymalnie cztery rdzenie, który dziħki wysokiej wydajnoƑci i niskiemu zuǏyciu energii stanowi idealne rozwiČzanie do wszystkich aplikacji wymagajČcych niskiej lub Ƒredniej mocy
obliczeniowej;
• elastyczna koncepcja montaǏu umoǏliwiajČca
mocowanie w pionie i w poziomie w szafie
sterowniczej, a takǏe dowolne pozycjonowanie na ramie montaǏowej dziħki symetrycznie rozlokowanym radiatorom. Tego typu
konstrukcja – w poųČczeniu z opcjČ zmiany
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M

odel C6015 – pierwszy z nowej
serii ultrakompaktowych komputerów przemysųowych – dziħki wielordzeniowemu procesorowi Intel® Atom™
moǏe byđ z powodzeniem wykorzystywany
do realizacji szeregu zadaŷ z zakresu automatyzacji, wizualizacji i komunikacji, wymagajČcych Ƒredniej mocy obliczeniowej. Jego niewielkie wymiary (82×82×40 mm) sprawiajČ,
Ǐe jest on obecnie najmniejszym komputerem przemysųowym firmy Beckhoff do montaǏu w szafie sterowniczej – przeszųo trzykrotnie bardziej kompaktowym od dotychczasowego lidera w tej dziedzinie – modelu
C6905. Co wiħcej, C6015 jest takǏe o 25%
taŷszy od najtaŷszej do tej pory serii komputerów x86 firmy Beckhoff. Dziħki wysokiej
elastycznoƑci montaǏu moǏe byđ stosowany
takǏe w aplikacjach, które – z uwagi na wysokie koszty i ograniczonČ przestrzeŷ zabudowy – nie mogųy byđ dotČd obsųugiwane za
pomocČ tradycyjnych komputerów przemysųowych.
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do wszystkich niezbħdnych interfejsów przy
zachowaniu wszystkich cech komputera przeznaczonego do pracy w otoczeniu przemysųowym.

ródųo/prawa autorskie: Beckhoff

C6015 jako brama IoT

Komputer C6015 oferuje funkcje sterowania systemami rozproszonymi i bramy IoT zintegrowane
w jednej kompaktowej obudowie.

pamiħđ RAM 2 GB DDR3L (moǏliwoƑđ rozszerzenia do 4 GB), przyųČcze DisplayPort, port
Ethernet z dwoma przyųČczami 100/1000Base-T
oraz porty USB 3.0 i USB 2.0.
Tym samym model C6015 jest pierwszym
komputerem przemysųowym na rynku oferujČcym tak wysokČ wydajnoƑđ i dostħp

UǏytecznoƑđ ta uwidacznia siħ zwųaszcza
w przypadku starszych maszyn i linii produkcyjnych. Dziħki integracji z ultrakompaktowym C6015 w funkcji bramy IoT lub
narzħdzia do zbierania danych moǏna je
teraz ųatwo wyposaǏyđ w dodatkowe funkcje z zakresu Internetu Rzeczy, a tym samym
ųatwo i tanio dostosowađ do przyszųych
wymagaŷ cyfrowej komunikacji.

ródųo/prawa autorskie: Beckhoff

kierunku przyųČczy skomasowanych na jednej Ƒcianie urzČdzenia – oferuje szereg moǏliwoƑci montaǏu nawet w bardzo ograniczonej przestrzeni, a tym samym znosi dotychczasowe bariery w szerokim stosowaniu IPC
wynikajČce z konstrukcji niektórych maszyn;
• bogate, uniwersalne wyposaǏenie i konfiguracja interfejsów, m.in. dysk SSD 30 GB M.2,

Oprócz funkcji jednostki sterowniczej
do obsųugi systemów automatyki i realizacji
zadaŷ z zakresu wizualizacji procesów o sukcesie C6015 zdecydowaųa takǏe jego uǏytecznoƑđ w aplikacjach IoT. Dowodem na to
moǏe byđ fakt, Ǐe okoųo poųowa wszystkich zakupionych do tej pory komputerów
sųuǏy wųaƑnie jako narzħdzie do komunikacji w ramach Internetu Rzeczy. CzħƑđ z nich
jest wykorzystywana do prostego zbierania,
przetwarzania i udostħpniania danych procesowych, czħƑđ natomiast do realizacji bardziej zųoǏonych funkcji bramy IoT. Ich uǏytecznoƑđ w aplikacjach z zakresu Przemysųu 4.0
zostaųa potwierdzona certyfikatem Microsoft
Azure™.

Ultrakompaktowe komputery przemysųowe (tu: C6015) z interfejsami umiejscowionymi na jednej Ƒcianie cechujČ siħ bardzo elastycznČ koncepcjČ
montaǏu, a dziħki opcji zmiany kierunku portów umoǏliwiajČ optymalne rozlokowanie przewodów nawet na bardzo ograniczonej przestrzeni.
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C6030: sprawdzona koncepcja
w mocniejszym wydaniu
Po sukcesie C6015 firma Beckhoff zdecydowaųa siħ na dalszČ
rozbudowħ serii ultrakompaktowych komputerów przemysųowych. W efekcie ich rodzina powiħkszyųa siħ o kolejnego czųonka
– wydajnego C6030, wyposaǏonego w najmocniejsze dostħpne
na rynku procesory. Nowy model zostaų opracowany specjalnie z myƑlČ o realizacji zadaŷ z zakresu automatyki, wizualizacji
i komunikacji, wymagajČcych duǏej mocy obliczeniowej. RównieǏ
wyróǏniony certyfikatem Microsoft Azure™, swojČ konstrukcjČ
nawiČzuje do jednostki C6015. Oprócz dwurdzeniowych Intel®
Celeron® i Pentium® zostaų jednak wyposaǏony takǏe w procesory
Intel® Core™ i 6. i 7. generacji z nawet czterema rdzeniami. Byųo to
moǏliwe dziħki zastosowaniu nowej koncepcji chųodzenia, bazujČcej na wytrzymaųych, ųoǏyskowanych obustronnie wentylatorach
z regulowanym i kontrolowanym momentem obrotowym.
Nowy komputer o wymiarach 132×132×67 mm jest prawie dwa
razy mniejszy od podobnego pod wzglħdem parametrów modelu
C6930, a do tego w porównaniu z nim dysponuje znacznie wiħkszČ liczbČ interfejsów, w tym przyųČczem Ethernet z czterema portami 100/1000Base-T, czterema portami USB 3.0 i dwoma przyųČczami DisplayPort. Co wiħcej, zostaų wyposaǏony takǏe w dwa
ųatwo dostħpne sloty na dysk SSD M.2 (wųČcznie z kontrolerem
RAID). DodatkowČ zaletČ jednostki jest atrakcyjna cena – nawet
o 34% niǏsza niǏ koszt zakupu komputerów z serii C60xx o podobnych parametrach. Dziħki wyposaǏeniu w wydajne procesory,
w tym czterordzeniowy Intel® Core™ i7 3,6 GHz oraz dwurdzeniowy Core™ i3 3,9 GHz, C6030 oferuje moc obliczeniowČ znacznie
przewyǏszajČcČ osiČgi innych kompaktowych jednostek tego typu,
a tym samym moǏe byđ stosowany takǏe do obsųugi zųoǏonych
maszyn, centrów CNC i systemów XTS, jak równieǏ sterowania wieloma osiami, zųoǏonymi aplikacjami HMI oraz procesami wymagajČcymi krótkich czasów cyklu i przetwarzania duǏej iloƑci danych.
MoǏna go z powodzeniem wykorzystađ nie tylko do budowy
nowych, ale takǏe modernizacji starszych maszyn – zarówno
w funkcji jednostki sprzħtowej, jak i platformy sterowania. Jego
wysoka wydajnoƑđ sprawia, Ǐe bez problemu sprosta wszelkim
zadaniom z zakresu automatyzacji, sterowania i wizualizacji procesów oraz komunikacji IoT. Zastosowana w nim na wzór C6015 elastyczna koncepcja montaǏu w pionie lub poziomie na tylnej Ƒcianie szafy sterowniczej z moǏliwoƑciČ swobodnego pozycjonowania
na ramie montaǏowej oferuje uǏytkownikom szeroki wybór opcji
mocowania – w zaleǏnoƑci od konstrukcji danej maszyny czy linii
produkcyjnej.

Beckhoff Automation Sp. z o.o.
abieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno, Polska
tel.: +48 22 750 47 00
fax: +48 22 757 24 27
e-mail: info@beckhoff.pl
www.beckhoff.pl

TwinCAT – platforma
sterowania dla
Przemysłu 4.0

Microsoft Azure™
Amazon Web Services
TwinCAT Services

MQTT
AMQP
OPC UA

www.beckhoff.pl/Industrie40
Wprowadzając na rynek systemy PC-based Control, ﬁrma Beckhoff
stworzyła podwaliny pod rozwój aplikacji Przemysłu 4.0 i Internetu
Rzeczy. Środowisko inżynierskie i platforma sterowania TwinCAT
pozwala na rozszerzenie systemów sterowania maszyn o funkcjonalności umożliwiające realizację zadań z zakresu Big Data, komunikacji w chmurze, predyktywnego utrzymania ruchu oraz szczegółowej analizy danych w celu zwiększenia efektywności procesów
produkcyjnych. TwinCAT wspiera standardowe protokoły komunikacji w chmurze, co pozwala na łatwą integrację usług i serwisów
chmurowych z systemami sterowania maszyn. Zaś moduł TwinCAT
Analytics nie tylko pozwala na analizę przyczyn postoju i realizację
koncepcji predyktywnego utrzymania ruchu, ale także oferuje szereg
możliwości optymalizacji pracy maszyn pod kątem zużycia energii i
realizacji procesów.
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Autonomiczna droga do Przemysłu 4.0
– współpracujące roboty mobilne
Współpracujące roboty mobilne wydają się być bardzo dobrym
rozwiązaniem automatyzującym intralogistykę i mogą się stać
standardem w wielu branżach, pomagając w redukcji kosztów
produkcji i budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Jesper Sonne Thimsen

K

Źródło: Mobile Industrial Robots

oncepcja fabryki przyszłości
kształtuje się od jakiegoś czasu
– Internet Rzeczy i cyfrowe
platformy są już wykorzystywane,
ludzie i maszyny współpracują ze sobą
w codziennej pracy, a technologie produkcyjne stają się coraz bardziej wydajne.
Automatyzacja procesów wymaga także
innowacyjnego podejścia do intralogistyki. Przemysł 4.0 i logistyka 4.0 potrzebują rozwiązań, które skutecznie połączą poszczególne fazy produkcji. Odpowiedzią mogą być roboty mobilne, które
pozwalają na prostą, dynamiczną i eko-

nomiczną automatyzację przepływu towarów w obrębie jednego przedsiębiorstwa. W ten sposób procesy mogą być
optymalizowane, zasoby wykorzystywane
maksymalnie, a pracownicy odciążeni
od prac, które z powodzeniem zostaną
zautomatyzowane przez roboty.
Autonomiczne roboty mobilne (AMR)
różnią się od tradycyjnych pojazdów AGV
(automated guided vehicles) w wielu aspektach. Zarówno AMR, jak i AGV transportują elementy z punktu A do B, ale na
tym podobieństwa zasadniczo się kończą.
Sposób, w jaki nawigują autonomiczne
roboty mobilne, różni się znacznie od tego,
jak poruszają się systemy AGV – stosują
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się jedynie do prostych instrukcji programistycznych, ponieważ ich wbudowana
inteligencja jest ograniczona. Poruszają się
po ustalonych trasach, prowadzone przez
czujniki, pasy magnetyczne lub przewody,
wymagające często złożonych i kosztownych ingerencji w budynek.
Współpracujące roboty mobilne są
zaawansowane technologicznie i nawigują na podstawie map tworzonych
przez software lub na podstawie wgranych wcześniej planów budynku. Autonomiczny robot mobilny poznaje otoczenie oraz wybiera najbardziej efektywną
trasę do punktu docelowego, wykorzystując dane z kamer, wbudowanych czujników i skanerów laserowych oraz zaawanasowanego software’u. Dzięki tej metodzie nawigacji wdrożenie autonomicznego
robota mobilnego w dynamicznym środowisku jest proste i efektywne kosztowo –
robot potrzebuje jedynie mapy otoczenia.
W rezultacie AMR może być uruchomiony w zaledwie kilka godzin. Pracuje
w pełni autonomicznie i w razie napotkania na drodze ludzi lub przeszkód, np.
palet czy wózków widłowych, bezpiecznie je omija, poruszając się po najlepszej
alternatywnej trasie. Pozwala to zoptymalizować produktywność – przepływ materiałów jest terminowy.
Współpracujące roboty mobilne są
optymalne dla nowoczesnego środowiska produkcyjnego, które wymaga elastyczności w przypadku modyfikacji produktu lub linii produkcyjnej. Roboty AMR
dobrze przystosowują się do tzw. zwinnej produkcji we wszystkich zakładach,
bez względu na wielkość. Jeżeli układ produkcyjny lub roboczy zmienia się, uaktualniony plan zakładu może być wgrany
do robota lub robot samodzielnie stworzy
zaktualizowaną mapę, po której będzie się
poruszał.

Autonomiczność sprawia, że roboty
AMR są także dużo bardziej elastyczne niż
systemy AGV. Robot AMR wymaga jedynie prostych zmian programistycznych
w celu zmiany zadania. Ten sam robot
może dzięki temu wykonywać szerokie
spektrum zadań w różnych lokalizacjach,
automatycznie dostosowując się do zmieniającego się otoczenia i wymagań produkcyjnych.
Roboty mobilne mogą być stosowane
z zamontowanym ramieniem współpracującym i w rezultacie pełnić funkcję
mobilnej stacji pakującej w np. magazynie. Mogą być także uzupełniane o różne
moduły nastawne: kosze, stojaki czy
półki, dzięki czemu są w stanie przewozić
zróżnicowane ładunki.
Ponadto roboty mobilne doskonale
wpisują się w nowoczesną koncepcję Przemysłu 4.0 z uwagi na możliwość podłączenia ich do systemu ERP. Pozwala to
na zautomatyzowanie jeszcze większej
liczby procesów – przykładowo, gdy dział
sprzedaży wprowadza nowe zamówienie,

robot mobilny otrzyma listę tras, które
sukcesywnie będzie realizował.

Od zakupu do wdrożenia
Uruchomienie robota mobilnego jest proste. Dzięki temu roboty mogą usprawnić
transport wewnętrzny niemalże od razu
po wdrożeniu. Po włączeniu robota operator podłącza go do sieci WiFi za pomocą
komputera, tabletu lub smartfonu. Robot
skanuje pomieszczenie, używając do tego
laserów skanujących, i tworzy mapę,
zgodnie z którą będzie nawigował. Użytkownik może następnie zaplanować różne
trasy i zaznaczyć zadania na mapie. Właśnie dlatego mapa jest kluczowa jeżeli
chodzi o lokalizowanie robota w jego otoczeniu. Kolejnym krokiem jest tworzenie
misji za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu. Misja może zawierać wiele poleceń, np. „Podjedź do półki” lub „Zaczekaj
30 sekund”, „Jeśli robot zostanie załadowany, pojedź do strefy dostaw. Jeśli nie,
pojedź do poczekalni”. W przypadku uży-

wania dwóch lub więcej robotów operatorzy mogą skorzystać z systemu regulującego ruch robotów. Takie oprogramowanie pozwala na optymalne zarządzanie
robotami, wedle ich aktualnego położenia
i dostępności.
W dzisiejszym świecie przedsiębiorstwa
ze wszystkich segmentów rynku muszą
zachować konkurencyjność i skoncentrować się na optymalizacji procesów. Ponadto w obliczu obecnych wyzwań związanych z zapewnieniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry, stworzenie optymalnego środowiska pracy jest bardzo ważne.
Biorąc pod uwagę powyższe aspekty,
współpracujące roboty mobilne stanowią doskonałe rozwiązanie dostosowane
do potrzeb dynamicznej intralogistyki.
Jesper Sonne Thimsen jest Area Sales
Managerem CEE w firmie Mobile Industrial Robots (MiR); dołączył do firmy
w 2017 roku, aby zarządzać działalnością
MiR w Europie Środkowo-Wschodniej oraz
Finlandii. 
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Przemysłowy Internet Rzeczy?
Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) poprawia i usprawnia operacje realizowane w zakładzie
produkcyjnym przez lepszą komunikację, efektywne zarządzanie sprzętem,
monitoring produkcji oraz sprawniejsze i szybsze relacje z klientami.

John Clemons

T

echnologia zwana w branży przemysłowej Przemysłowym Internetem Rzeczy (IIoT) jest obecnie bardzo modnym i często poruszanym tematem, który wydaje się być obecny wszędzie. Podobnie jak Internet Rzeczy (IoT),
w zastosowaniach przemysłowych IIoT
łączy urządzenia i ludzi oraz umożliwia
sprawne zbieranie i udostępnianie wielkich ilości danych. Przemysłowy Internet Rzeczy pozwala na wykorzystywanie
bardziej inteligentnych i autonomicznych
maszyn oraz umożliwia tym maszynom
wzajemną komunikację, bez udziału ludzi.
Niestety wiele osób z branży przemysłowej i nie tylko nie słyszało do tej pory

o IIoT w ogóle lub tylko pobieżne informacje. Większość ludzi nie wie, co potrafi
ta nowa technologia, poza umożliwianiem
pracy inteligentnych urządzeń oraz zbieraniem i udostępnianiem danych. W tym
artykule opisano dziewięć dodatkowych
korzyści wynikających z Przemysłowego
Internetu Rzeczy.

1

Monitoring produkcji w czasie rzeczywistym
Ponieważ IIoT łączy inteligentne maszyny,
ich sterowniki i czujniki oraz umożliwia
zbieranie i udostępnianie pozyskiwanych
przez nie dużych ilości danych, obec-

W skrócie

Źródło: Fotolia

→ W jaki sposób technologia
IIoT może ulepszyć operacje
związane z produkcją?
→ Możliwości technologii IIoT
w operacjach związanych
z produkcją.

↗ Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) oferuje wiele korzyści z obsługi operacji związanych z produkcją. Technologia ta ulepsza i optymalizuje operacje realizowane w zakładzie produkcyjnym,
łącząc urządzenia i ludzi oraz udostępniając dane, co zwiększa efektywność działań i sprzyja
wykorzystaniu urządzeń bardziej inteligentnych.
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nie możliwe jest monitorowanie w czasie rzeczywistym praktycznie całego procesu produkcji w zakładzie. Pozwala to
na błyskawiczne reagowanie na zakłócenia w tym procesie, pomaga w eliminowaniu marnotrawienia czasu i materiałów oraz przyczynia się do zmniejszenia
zapasów produkcji w toku. Zaplanowana
produkcja może być porównywana z faktyczną w czasie rzeczywistym, a ponadto
możliwe jest prowadzenie inwentaryzacji produkcji podczas jej trwania. Technologia IIoT umożliwia realizację produkcji
na czas oraz jej synchronizację z inwentarzem produkcji i zapasami surowców.

2

Zdalne zarządzanie sprzętem
Umożliwione przez IIoT połączenia
maszyn w sieci transmisji danych pozwalają na zdalne zarządzanie sprzętem. Pracownik fabryki ma możliwość zarządzania
lub monitorowania sprzętem z dowolnego
miejsca, nie musi więc zawsze fizycznie udawać się do urządzenia wymaga-

jącego konserwacji. Inteligentne czujniki
zainstalowane na maszynach mogą być
wykorzystane do lepszego monitorowania
i rozumienia tego, co obecnie dzieje się ze
sprzętem. Mogą być ustanowione odpowiednie zautomatyzowane procedury proaktywnego zarządzania sprzętem, oszczędzania energii oraz zmniejszania ogólnych
kosztów operacyjnych.

3

Bardziej efektywne utrzymanie ruchu
IIoT umożliwia łatwe wdrożenie alarmów z systemu utrzymania ruchu opartego na stanie technicznym sprzętu (condition-based maintenance). Przemysłowy
Internet Rzeczy jest kluczową technologią
i narzędziem pozwalającym na wdrożenie
utrzymania ruchu zorientowanego na niezawodność (reliability-centered maintenance) oraz wykorzystanie wzorców uczenia maszynowego do wspierania konserwacji prognozowanej (predictive maintenance). To przyczynia się do zwiększenia wydajności produkcji, skrócenia czasu

IIoT łączy urządzenia
i ludzi, umożliwia sprawne zbieranie i udostępnianie danych oraz
pozwala na wykorzystanie i integrowanie inteligentnych oraz autonomicznych maszyn.
przestojów, zwiększenia dyspozycyjności
maszyn oraz uzyskania większego zwrotu
z zainwestowanego kapitału, dzięki lepszemu wykorzystaniu i większej wydajności maszyn.

4

Lepsza identyfikacja produktów oraz
komunikacja danych inwentaryzacyjnych
Kody kreskowe znajdują się teraz niemal na wszystkim, zaś metoda identyfi-
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kacji radiowej (RFID – radio-frequency
identification) zaczyna obecnie w coraz
większym stopniu wypierać kody kreskowe ze względu na jej większą elastyczność i łatwość implementacji. W połączeniu z GPS technologia RFID daje większe możliwości, jednak zbieranie i udostępnianie danych może być nadal problemem. Przemysłowy Internet Rzeczy umożliwia łączenie systemów kodów kreskowych z systemami RFID oraz eliminuje
wiele nieodłącznych problemów komunikacyjnych, umożliwiając tym systemom
zbieranie i udostępnianie wielkich ilości
danych dotyczących produktów, materiałów, realizowanych procesów, lokalizacji
i przemieszczania. W efekcie możliwe jest
bardziej efektywne zarządzanie procesami
i maszynami w czasie rzeczywistym.

Dzięki IIoT możliwe jest
monitorowanie w czasie
rzeczywistym praktycznie
całego procesu produkcji
w zakładzie, co pomaga
w eliminowaniu marnotrawienia czasu i materiałów oraz przyczynia się
do zmniejszenia zapasów
produkcji w toku.

5

Ciągłe ulepszanie zarządzania produkcją za pomocą analizy danych
Lean Manufacturing, Six Sigma oraz inne
wzorce ciągłego ulepszania zarządzania
produkcją wymagają dostępności dużej
ilości danych. Dlatego też Przemysłowy
Internet Rzeczy ma tak duże znaczenie.
Technologia ta i jej narzędzia są niezwykle pomocne w efektywnym agregowaniu
danych dotyczących produktów, procesów
itd. oraz dostarczaniu tych danych właściwym narzędziom, ludziom i we właściwe miejsca w celu dokonania ich analizy. To właśnie takich narzędzi i technologii potrzebują ludzie odpowiedzialni za
ciągłe ulepszanie obsługiwanych przez
nich procesów do identyfikacji problemów, znajdowania ich głównych przyczyn, wdrażania ulepszeń oraz ich sprawdzania w praktyce.
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6

Realizacja autonomicznego transportu wewnętrznego materiałów
Sieci transmisji danych IIoT potrafią połączyć prawie wszystko, w tym również
sprzęt do transportu wewnętrznego materiałów, taki jak wózki samojezdne (AGV
– automated guided vehicles) i automatyczne systemy składowania i pobierania
(ASRS – automated storage and retrieval
systems). Dzięki takim rozwiązaniom linia
produkcyjna może automatycznie wezwać
wózek samojezdny, aby odebrał gotowe
produkty lub przywiózł materiały. Natomiast wózek samojezdny może wezwać
system ASRS, aby umieścił niektóre produkty w magazynie, zaś system obsługi
linii produkcyjnej może wezwać system
ASRS, aby przysłał więcej surowców, co
z kolei powoduje wezwanie wózka samojezdnego. Wszystkie te operacje mogą być
realizowane autonomicznie, dzięki wzajemnej komunikacji urządzeń i modułów
na linii, wózka i systemu ASRS w czasie
rzeczywistym.

7

Ulepszona komunikacja z dostawcami
Rozwiązania IIoT umożliwiają również
efektywne komunikowanie się z dostawcami poprzez dostarczanie im niezbędnych informacji operacyjnych w celu zdalnej obsługi i optymalizacji procesów.
Komunikacja z dostawcami oparta na IIoT
może być rozszerzona o informacje dotyczące wielkości produkcji, stanów magazynowych, zapasów produkcji w toku
i zapasów materiałów. Wszystko to ma
na celu wspieranie dostaw z magazynu
na czas, programów zarządzania stanami
magazynowymi przez dostawców oraz lepszego zarządzania zapasami i materiałami.

8

Lepsze relacje z klientami
Przemysłowy Internet Rzeczy może
zapewnić klientom firmy produkcyjnej
wielokanałowy podgląd stanów magazynowych gotowych już towarów. Umożliwia to producentowi zmniejszanie stanów
magazynowych, obniżanie kosztów transportu, magazynowania i dystrybucji oraz
lepszą obsługę klienta końcowego. IIoT
pomaga pracownikom działów produkcji i dystrybucji w dostawie właściwych
produktów na określone miejsca w ustalonym czasie, co sprawia, że klienci są
zadowoleni.

IIoT pozwala na wykorzystywanie bardziej inteligentnych i autonomicznych maszyn oraz umożliwia tym maszynom wzajemną komunikację, bez
udziału ludzi.

9

Usprawnienie procedur decyzyjnych
w obszarze zarządzania
W środowisku, w którym panuje bardzo
duża konkurencja, personel kierowniczy
musi otrzymywać w czasie rzeczywistym
informacje, na podstawie których podejmuje decyzje mogące mieć znaczny wpływ
na zyski i straty swojej firmy. Przemysłowy Internet Rzeczy umożliwia personelowi kierowniczemu otrzymywanie właściwych informacji, tak aby na bieżąco wiedział on, co dzieje się na hali fabrycznej.
Dzięki temu kierownictwo firmy produkcyjnej może więc podejmować odpowiednie decyzje, konieczne dla lepszego zarządzania ogólnymi kosztami operacyjnymi
i zwiększania dochodów firmy.
Przemysłowy Internet Rzeczy potrafi
o wiele więcej, niż sądziła do tej pory
większość osób. Łączy urządzenia i ludzi,
umożliwia sprawne zbieranie i udostępnianie wielkich ilości danych oraz
pozwala na wykorzystanie i integrowanie bardziej inteligentnych oraz autonomicznych maszyn. IIoT jest świetnym
narzędziem, które umożliwia producentom poprawę efektywności wielu różnych operacji. Warto zatem zastanowić
się nad praktycznymi możliwościami jego
wykorzystania w firmie czy przedsiębiorstwie i po prostu zacząć działać.
John Clemons jest dyrektorem ds. produkcyjnej technologii informatycznej w firmie
Maverick Technologies. 

Warto rozważyć
W jaki sposób IIoT może
ulepszyć operacje realizowane codziennie w Państwa
firmie oraz relacje z klientami?

FIRMA PREZENTUJE

Batwy montaǏ z K230

automatyczny, a takǏe zabezpieczenie go
przed wypadaniem to kolejne wymagania.
W takich przypadkach firma igus ma w swoim asortymencie gotowe rozwiČzanie – ųoǏysko klipsowe. Nazwa pochodzi od prostego montaǏu, w którym „przeciħte” ųoǏysko
Ƒlizgowe jest wųoǏone w otwór od strony
mniejszego z dwóch koųnierzy, a nastħpnie
wklikiwane. Oprócz standardowego asortymentu ųoǏysk klipsowych istnieje wiele niestandardowych, zindywidualizowanych
rozwiČzaŷ. SČ ųoǏyska, w których drugi koųnierz (który stanowiČ naciħte zČbki) jest formowany juǏ po wųoǏeniu do otworu. RozwiČzania te sprawdziųy siħ miliony razy na
przestrzeni lat. Bardzo dobrym przykųadem zastosowania, gdzie zmniejszono tarcie
i haųas, sČ fotele samochodowe. Wszystkie
podobne projekty majČ wspólny wymóg –
wysoka elastycznoƑđ i wytrzymaųoƑđ, ponadto szybki montaǏ i odpornoƑđ na duǏe obciČǏenia krawħdziowe. Nowy materiaų firmy
igus – iglidur K230 – oferuje dokųadnie te
wųaƑciwoƑci.

Nowy materiaų iglidur
do sprytnych rozwiČzaŷ
w ųoǏyskach Ƒlizgowych
Firma igus wprowadza nowy tryboplastik, przeznaczony do produkcji
bezsmarowych i bezobsųugowych ųoǏysk klipsowych i koųnierzowych.

J

eƑli uǏytkownik szuka bezpiecznego
ųoǏyska bezsmarowego, firma igus oferuje szerokČ gamħ rozwiČzaŷ: oprócz
obszernej oferty katalogowej cylindrycznych, standardowych ųoǏysk Ƒlizgowych,
obejmujČ równieǏ tak zwane ųoǏyska koųnierzowe i klipsowe. SČ one stosowane ze
wzglħdu na ųatwoƑđ montaǏu, szczególnie w przypadku otworów wykonywanych
w blachach. Ze wzglħdu na duǏe obciČǏenia na krawħdziach, które wystħpujČ w tych
warunkach, firma igus opracowaųa nowy

materiaų. Odporny na zuǏycie materiaų iglidur K230 jest bardzo elastyczny, a przy tym
wytrzymaųy chemicznie i na wilgođ.
Ze wzglħdu na maųČ gruboƑđ konstrukcje z blachy zazwyczaj nie umoǏliwiajČ wciƑniħcia standardowego ųoǏyska Ƒlizgowego w otwór montaǏowy i zabezpieczenia go przed wypadniħciem. Z drugiej strony, ųoǏysko musi pasowađ do wybitego
na prasie otworu, który jest zwykle doƑđ
maųo precyzyjny. Szybki montaǏ rħczny lub

Bardzo elastyczny materiaų
do ųatwej instalacji
Bezsmarowy materiaų iglidur K230 jest
wysoce elastyczny, dziħki czemu idealnie
nadaje siħ do produkcji ųoǏysk koųnierzowych i klipsowych. Intensywne testy prowadzone we wųasnym laboratorium firmy
igus pokazujČ równieǏ, Ǐe nowo opracowane
tworzywo sztuczne pod wzglħdem odpornoƑci na wycieranie plasuje siħ wƑród najlepszych materiaųów od igus. Absorbuje wilgođ tylko w bardzo maųym stopniu i ma bardzo dobrČ, uniwersalnČ odpornoƑđ na media
i chemikalia. MoǏliwe jest stosowanie go
w wilgotnym Ƒrodowisku. Nowy materiaų
pokazuje swoje zalety w wysokich temperaturach do 130 stopni Celsjusza. Obecnie igus
oferuje materiaų iglidur K230 do produkcji ųoǏysk klipsowych i koųnierzowych w niestandardowych ksztaųtach oraz rozmiarach.

ródųo: igus GmbH

Na Ǐyczenie elastyczny materiaų dostħpny
jest równieǏ do produkcji ųoǏysk Ƒlizgowych
w standardowych rozmiarach.

Przeguby z blachy sČ bezpiecznie stosowane nawet w ekstremalnych warunkach dziħki szybkim
w montaǏu, bezsmarowym ųoǏyskom klipsowym i koųnierzowym, wykonanym z materiaųu
iglidur K230.

igus® Sp. z o.o.
ul. Dziaųkowa 121C, 02-234 Warszawa
tel. 22 863 57 70, faks: 22 863 61 69
info@igus.pl, www.igus.pl
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FIRMA PREZENTUJE

Wirtualne
systemy
wspomagajČce podnoszenie kwalifikacji
w zakresie programowania

Szkolenia i praktyki w warunkach przemysųowych lub zbliǏonych
do produkcji dajČ nam gwarancjħ szybkiej i efektywnej nauki.
Jak jednak umoǏliwiđ szkolenia na liniach produkcyjnych
bez wyųČczania z ruchu czħƑci linii produkcyjnych.

P

odnoszenie i dostosowywanie kwalifikacji pracowników jest obecnie problemem, szczególnie odczuwalnym przez
maųe i Ƒredniej wielkoƑci przedsiħbiorstwa.
O ile szkolnictwo techniczne przekazuje wiedzħ w zakresie programowania PLC, to w wiħkszoƑci przypadków jest to wiedza ogólna dotyczČca ogólnych zasad pracy programisty PLC.
Szkolenia z podstaw eksploatacji i sterowania samych napħdów czy podstaw obsųugi sterowników PLC spokojnie moǏemy przenieƑđ
na grunt sali szkoleniowej. JeƑli jednak chcemy przeprowadziđ zajħcia praktyczne z programowania bardziej zaawansowanych algorytmów sekwencyjnych, z wieloma zaleǏnoƑciami, wspóųpracČ róǏnych urzČdzeŷ, musimy
posiadađ zųoǏone stanowiska badawcze. DuǏe
firmy, aby podnieƑđ kwalifikacje pracowników,
tworzČ wewnČtrzzakųadowe centra edukacyjne z wielomilionowym wyposaǏeniem. _rednie i maųe przedsiħbiorstwa nie mogČ sobie na
to pozwoliđ, podobnie jak szkoųy czy uczelnie
techniczne.

MelfaBasic. Zaszyta w nim zųoǏona matematyka pozwalaųa na pokazanie podstaw sterowania ramieniem robota z wykorzystaniem zadania prostego i odwrotnego. Pierwsze szkolenia
oraz spostrzeǏenia klientów pozwoliųy okreƑliđ, w którČ stronħ rozbudowađ program. DziƑ
to doskonaųe narzħdzie do zdobywania wiedzy w zakresie podstaw robotyki oraz programowania robotów przemysųowych, pozwalajČce na omówienie i przeđwiczenie sterowania róǏnych rozwiČzaŷ kinematycznych robotów z wykorzystaniem chwytaków oraz dodatkowych obiektów sterowania. Ramiona robotów moǏna zatem wyposaǏyđ w róǏne chwytaki 2-, 3-szczħkowe, równolegųe i kČtowe, ukųady podciƑnienia, pisak czy znacznik laserowy.
Zgodnie z potrzebami rynku, idČcymi za trendami producentów robotów, dodaliƑmy do
sterowania w RobLAB programowanie w jħzyku G-Code.
Nowa wersja programu RobLAB 5.0 zostaųa dodatkowo wyposaǏona w Ƒrodowisko do

RozwiČzaniem mogČ byđ wirtualne systemy
edukacyjne, dziħki którym moǏna nie tylko
w ųatwy i oszczħdny czasowo sposób przygotowađ przykųady bardzo zųoǏonych aplikacji,
dostosowanych do realiów danej firmy, ale
takǏe szybko przejƑđ do kolejnego tematu
– bez przeznaczania dodatkowego czasu na
przezbrajanie stanowisk. PoniǏej przybliǏono
trzy programy przeznaczone do szkoleŷ i symulacji sterowania robotów oraz zautomatyzowanych linii produkcyjnych z wykorzystaniem sterowników PLC oraz jħzyka GRAFCET.

ROBLAB
To autorski program firmy Mechatronik. Na poczČtku byų narzħdziem do sterowania dydaktycznego robota o nazwie RobTRAIN (5-osiowy
robot typu PUMA), programowanego w jħzyku

28

Rys. 1. Interfejs programu RobLAB w wersji 5.0

programowania w jħzyku GRAFCET. Gųównie
z tego powodu, Ǐe to nie tylko jħzyk programowania, ale w aspekcie edukacyjnym takǏe metoda prezentacji sekwencyjnego ųaŷcucha decyzyjnego, oparta na formalizmie sieci Petriego (krok-tranzycja). Jako jħzyk programowania jest bardzo ųatwy do nauki, tworzy przejrzysty i ųatwy do analizy kod, a przede
wszystkim, ze wzglħdu na swojČ sekwencyjnČ naturħ, uųatwia programowanie procesów sekwencyjnych stanowiČcych podstawħ
wykorzystania sterowników PLC w przemyƑle. GRAFCET umoǏliwia w równie prosty sposób tworzenie algorytmów procesów równolegųych czy procesów ciČgųych, co zapewnia
wszechstronnoƑđ uǏytkowania i jednorodnoƑđ
programowČ dla róǏnych aplikacji.
Dotychczas opisane funkcje programu daųy
moǏliwoƑđ rozwoju programu w jeszcze dwóch
kierunkach.
Do Ƒrodowiska 3D w wersji 5 moǏna dodawađ
dodatkowe obiekty wykonawcze, tj. podajniki,
siųowniki, silniki, stoliki obrotowe, magazyny
grawitacyjne itp., oraz róǏne typy czujników.
Obok interfejsu We/Wy robota zostaų zaimplementowany równieǏ interfejs sterownika PLC,
co umoǏliwia ųČczenie dwóch obiektów sterowania programowanych w odrħbnych jħzykach
lub ewentualnie wyprowadzenie sterowania
na zewnČtrz w standardzie 0-24 V.

GRAFCET + interfejs sterownika pozwolių równieǏ na rozwój drugiego kierunku. Do programu dodano Ƒrodowisko 2D, w którym moǏna zbudowađ proste obiekty elektropneumatyczne, elektryczne itp., a nastħpnie wysterowađ je za pomocČ GRAFCET-u lub za pomocČ
interfejsu podųČczyđ Ƒrodowisko symulacji procesu do dowolnego rzeczywistego sterownika
PLC, programowanego za pomocČ odrħbnych
narzħdzi i w jħzyku dla niego przewidzianym.

FACTORY I/O
Program Factory I/O, podobnie jak RobLAB, jest
równieǏ wyposaǏony w Ƒrodowisko wirtualne 3D.
W Ƒrodowisku Factory I/O moǏemy uruchamiađ caųe wirtualne hale produkcyjne i programowađ ich funkcjonowanie za pomocČ sterownika wirtualnego lub rzeczywistego PLC
dowolnej marki poprzez Ethernet lub interfejs
I/O podųČczany przez USB.
Za pomocČ dedykowanych plug-inów moǏliwe
jest równieǏ poųČczenie Ƒrodowiska Factory I/O
z TIA Portalem lub innym Ƒrodowiskiem programistycznym PLC, opartym na OPC Serwerze
(np. CODESYS). Dla bardzo nietypowych aplikacji dostħpne jest SDK, dziħki któremu moǏemy samodzielnie tworzyđ plug-iny do konkretnych rozwiČzaŷ. UmoǏliwia to programowanie w praktycznie dowolnym jħzyku programowania (i dowolnej jego odmianie), wųČcznie
z zyskujČcym popularnoƑđ GRAFCET-em.
Program umoǏliwia równieǏ pracħ samodzielnČ
– z wewnħtrznym emulatorem jħzyka FBD.
Dziħki zaawansowanej grafice 3D i wprowadzeniu obsųugi fizyki prezentacja urzČdzeŷ jest zbliǏona do naturalnej, dlatego unika siħ kolejnych
umownoƑci utrudniajČcych zrozumienie tematu, i jest po prostu atrakcyjna, a zapoǏyczony
z gier komputerowych mechanizm 3D umoǏliwia
poruszanie siħ po wirtualnej hali i oglČdanie
jej elementów z perspektywy osoby w Ƒrodku.
W najnowszej wersji zaimplementowano elementy Przemysųu 4.0, w tym znakowanie i zarzČdzanie przez tagi RFID i QR kody, a w kolejnym uaktualnieniu planowane jest wprowadzenie systemów bezpieczeŷstwa maszynowego (z redundancjČ i potwierdzeniami).
Factory I/O wykorzystuje innowacyjne technologie, które pozwalajČ w ųatwy i szybki sposób
tworzyđ systemy przemysųowe w 3D, stosujČc
do tego metodħ „drag and drop”, czyli moǏemy budowađ linie produkcyjne z wirtualnych
gotowych klocków.

Rys. 2. Interfejs programu Factory I/O
Factory I/O to wyjČtkowo cenne narzħdzie
edukacyjne podczas szkolenia i nauki przyszųych techników i inǏynierów w takich dziedzinach, jak automatyka przemysųowa, mechatronika, elektrotechnika, mechanika itd. Jest
jedynym na rynku rozwiČzaniem umoǏliwiajČcym naukħ zaawansowanych technik sterowania PLC.
Podstawowe cechy:
• 20+ gotowych i wstħpnie skonfigurowanych
scen – Factory I/O oferuje ponad 20 scenariuszy inspirowanych typowymi zastosowaniami przemysųowymi, które umoǏliwiajČ
wykonywanie rzeczywistych zadaŷ sterowania dla uųatwienia szybkiego startu.
• Ponad 80 elementów konstrukcyjnych do
tworzenia wųasnych scen i urzČdzeŷ przemysųowych – tworzenie wirtualnej fabryki za
pomocČ palety czħƑci przemysųowych, w tym
czujników, przenoƑników, wind, gniazd produkcyjnych CNC, wag, kamer widzenia przemysųowego i wiele innych.
• Tworzenie wųasnych projektów – inteligentne narzħdzia do edycji sprawiajČ, Ǐe budowa scenariuszy 3D jest wygodnym i naturalnym doƑwiadczeniem, podobnym do znanej
gry Minecraft.
• Nieograniczona liczba portów I/O przy wykorzystaniu wirtualnego sterownika.
• Pracuje z dowolnym sterownikiem PLC.
• Batwa integracja – ųatwo zintegrowađ
Factory I/O z istniejČcymi urzČdzeniami szkoleniowymi.

GRAFCET Studio jest coraz czħƑciej wprowadzane do przemysųu jako alternatywna platforma programistyczna dla sterowników Siemensa – ųatwoƑđ programowania i analizy kodu
uųatwia przeprogramowywanie maszyn np. do
przezbrojenia, szczególnie w przypadku nadzoru w wieloosobowych zespoųach.
W chwili obecnej GRAFCET Studio obsųuguje bezpoƑrednio wszystkie sterowniki, jak równieǏ sterowniki Allen Bradley. Wszystkie inne
sterowniki moǏna podųČczyđ za pomocČ popularnych przemysųowych interfejsów I/O firmy
Advantech, podųČczanych przez USB.
Do peųnej wspóųpracy GRAFCET Studio z przykųadowym PLC Siemensa wymagana jest zaledwie jednorazowa wstħpna konfiguracja urzČdzenia w Ƒrodowisku np. Step7/TIA Portal,
po której GRAFCET Studio moǏe juǏ caųkowicie przejČđ zadania programowania i wymiany danych ze sterownikiem w czasie rzeczywistym poprzez port Ethernet. MoǏliwe jest wiħc
nie tylko programowanie, ale równieǏ symulacja, a nawet debugowanie programu. Przy
poųČczeniu z Factory I/O moǏemy napisađ program sterujČcy liniČ produkcyjnČ, sprawdziđ
go w trybie symulacji, a nastħpnie przesųađ do
PLC, gdzie moǏna podglČdađ i debugowađ jego
dziaųanie.
GRAFCET Studio jest wyposaǏony w wyczerpujČcČ dokumentacjħ z przygotowanymi tutorialami zarówno w postaci pisemnej, jak i filmowej, co uųatwia samodzielnČ naukħ GRAFCET-u.

Jako przedstawiciel producenta – firmy Real
Games, przetųumaczyliƑmy program i obecnie
dostarczamy z interfejsem w jħzyku polskim.

GRAFCET Studio
Sterowniki PLC majČ coraz wiħkszČ moc obliczeniowČ i sČ wyposaǏone w coraz wiħcej
pamiħci, dziħki czemu moǏliwa jest szeroka implementacja jħzyków wysokiego rzħdu,
a szczególnie graficznych jħzyków programowania, jak LD, FBD, SFC czy peųny GRAFCET.

Mechatronik Artur Grochowski
ul. WiƑniowa 56, 02-520 Warszawa
tel. 660 414 460
e-mail: biuro@mechatronik.pl
www.mechatronik.pl
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FABRYKA 4.0

najlepszych praktyk wdrażania
i zabezpieczania produktów IIoT

Praktyka „zabezpieczania przez projektowanie” może pomóc firmom w ochronie przed
potencjalnymi cyberatakami na produkty Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT).

W skrócie
→ Producenci i użytkownicy
końcowi powinni skoncentrować się na zabezpieczaniu produktów Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT)
przed cyberatakami.
→ Najlepsze praktyki cyberbezpieczeństwa obejmują integralność oprogramowania
sterującego i układowego
oraz brak luk w zabezpieczeniach urządzeń IIoT.
→ Wymagane są ścisłe reżimy
zarządzania cyklem życia
i stałe testowanie produktów IIoT.

30

Jalal Bouhdada

K

orzyści z technologii Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) są
niezaprzeczalne. Dodatkowa wartość biznesowa z niej wynikająca jest
wydobywana z ogromnej ilości danych
z podłączonych do sieci czujników i urządzeń realizujących procesy przemysłowe
– przez chmurę obliczeniową, analizę tych
danych oraz elementy, narzędzia sztucznej inteligencji (AI). W pogoni za potencjalnymi zyskami z technologii IIoT bardzo istotnego znaczenia nabrały wyzwania związane z cyfryzacją zakładów przemysłowych i firm. Poczynając od niewielkich szkód osobistych wyrządzonych na skutek nielegalnego przechwycenia danych z sieci mediów społeczno-

ściowych, aż po znaczące szkody na dużą
skalę, będące skutkami cyberataków
realizowanych za pomocą oprogramowania typu ransomware (szyfrującego dane
i żądającego okupu za ujawnienie klucza
do odszyfrowania) w przemyśle i instytucjach rządowych, staje się jasne, że korzyści z czwartej rewolucji przemysłowej nie
mogą być osiągnięte bez zaakceptowania
różnych rodzajów i poziomów cyberryzyka. Dlatego też firmy muszą się chronić
przed cyberzagrożeniami między innymi
za pomocą „zabezpieczania przez projektowanie” (securing by design).

Zagrożenia dla urządzeń IIoT
Wiele urządzeń IIoT wykorzystywanych
w przemyśle np. wodno-ściekowym,

ropy i gazu, chemicznym oraz produkcyjnym, zostało już zainstalowanych w swoich aplikacjach, mimo posiadania wielu
słabych punktów i miejsc wrażliwych na
cyberataki.
Poważniejszą niż kiedykolwiek przedtem konsekwencją zwiększonej liczby
wdrożeń technologii IIoT jest zacieranie
się granic między technologią operacyjną
(OT), która steruje fizycznym sprzętem
przedsiębiorstwa przemysłowego, a technologią informatyczną (IT).
Wynika to z dążenia do ulepszania
i ułatwienia zdalnego monitoringu oraz
zbierania danych z przemysłowych systemów sterowania (ICS – industrial control systems) czy urządzeń OT. Umożliwienie dostępu poprzez sieci informatyczne
do tych systemów doprowadziło w konsekwencji do zwiększonej liczby przypadków, w których systemy zaprojektowane
do monitoringu, sterowania i zabezpieczania infrastruktury przemysłowej stały
się bezpośrednio narażone na cyberataki
przez Internet, których celem jest zakłócenie działania kluczowej infrastruktury
realizującej procesy przemysłowe dla osiągnięcia zysków finansowych lub politycznych.

Zabezpieczanie urządzeń IIoT
Połączenie się technologii OT z technologią IT jest nieuniknione i zakłady przemysłowe powinny podjąć działania w celu
zmniejszania zagrożeń przy wykorzystywaniu produktów IIoT. Zaadaptowanie najlepszych praktyk z dotychczasowych doświadczeń w aplikacjach przemysłowych zmniejszy ryzyko. Przy wdrażaniu produktów IIoT należy postępować według podanych w tym artykule
sześciu zaleceń dotyczących zapewnienia
podstawowego poziomu cyberbezpieczeństwa. Należy przeanalizować te zalecenia
na początku procesu planowania wdrożenia lub modyfikacji sieciowych systemów
sterowania tak, aby pomóc sobie w identyfikacji i skutecznym przeciwdziałaniu
potencjalnym zagrożeniom wynikającym
z wdrażania technologii IIoT.

1

Wykorzystywanie cyberbezpiecznych interfejsów operatorskich
Niezabezpieczone interfejsy operatorskie
mogą sprzyjać manipulowaniu danymi
i spowodować utratę lub uszkodzenie

danych, generują potencjalny brak odpowiedzialności osób, możliwość odmowy
dostępu lub przejęcia kontroli nad urządzeniami.

2

Regularne aktualizowanie oprogramowania sterującego i układowego
Sprawą zasadniczą jest, aby urządzenia IIoT dokonywały regularnego aktualizowania swojego oprogramowania sterującego i układowego w celu uzyskania
ochrony przed najnowszymi zagrożeniami.
Jeżeli chodzi o kwestię pewności, że aktualizacje te pochodzą z zaufanego źródła,
urządzenia powinny wykorzystywać kryptograficzne wartości/słowa kontrolne.

W pogoni za potencjalnymi zyskami z technologii IIoT bardzo istotnego
znaczenia nabrały wyzwania związane z cyfryzacją
zakładów przemysłowych
i firm. Staje się jasne, że
korzyści z czwartej rewolucji przemysłowej nie
mogą być osiągnięte bez
zaakceptowania różnych
rodzajów i poziomów
cyberryzyka.

3

Kontrola dostępu
Musi być zapewnione: stosowanie silnych
haseł, ochrona danych dostępowych oraz
podział i oddzielność ról przypisywanych
pracownikom. Ma to na celu zapobieganie
powstawaniu cyberzagrożeń dla poszczególnych urządzeń w przedsiębiorstwie lub
kont użytkowników.

4

Zabezpieczanie sieci
Powinny być dostępne i widoczne tylko
niezbędne porty sieciowe. Niezabezpieczone usługi sieciowe mogą być podatne
na różne rodzaje cyberataków, w tym
typu DoS (denial of service, odmowa
dostępu), na skutek którego dostęp do
danego urządzenia staje się niemożliwy.

5

Eliminacja luk w zabezpieczeniach
typu backdoor („tylne drzwi”)
Żadne urządzenie nie może mieć nieudokumentowanych luk typu backdoor lub
ukrytych funkcji, które może wykorzystać haker.

6

Konfiguracja pod względem cyberbezpieczeństwa
Hakerzy często wykorzystują brak stosowania w firmach zasady najmniejszych
przywilejów (granular permissions) – ograniczania przywilejów, dostępu użytkowników i uzyskują w ten sposób dostęp
do danych lub systemów sterowania.
Zaostrzanie środków cyberbezpieczeństwa, szyfrowanie przesyłanych danych
oraz rejestrowanie zdarzeń związanych
z cyberbezpieczeństwem może przeciwdziałać temu ryzyku.

Przedstawione tu sześć zaleceń, w połączeniu ze ścisłymi reżimami zarządzania
cyklem życia produktów oraz regularnym,
stałym testowaniem produktów, może
dać firmom przemysłowym odpowiednią ochronę, zapewnić właściwy poziom
cyberbezpieczeństwa, niezawodność urządzeń i procesów, swobodę w działaniu
i kontrolę prywatności, wymagane dla
efektywnego wdrożenia rozwiązań IIoT.
Dlatego też producenci, użytkownicy końcowi oraz integratorzy systemów muszą
zaadaptować podejście „zabezpieczania przez projektowanie”, które przewiduje i zmniejsza potencjalne cyberzagrożenia na każdym etapie cyklu życia produktu IIoT.
Przeoczenie któregokolwiek punktu
z przedstawionego w artykule zestawienia
może zarówno narazić rozwiązanie IIoT
na ryzyko wykorzystania przez hakerów,
jak i zagrozić innym systemom.
Jalal Bouhdada jest założycielem Applied
Risk i głównym konsultantem ds. cyberzabezpieczeń systemów ICS w tejże firmie. 

Warto rozważyć
Co jeszcze należy zrobić, aby
zwiększyć cyberbezpieczeństwo na hali fabrycznej?
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5

prognoz rozwoju
inteligentnych magazynów

Magazynowanie obecnie ewoluuje od statycznego komponentu
w łańcuchu dostaw w kierunku rozwiązań otwartych na inteligentną
transformację. W artykule opisano pięć prognoz dotyczących
rozwoju inteligentnych magazynów, w tym zastosowania robotów
i konserwacji prognozowanej.
Chris Middleton firma Vinelake

W skrócie
→ Postęp technologiczny zmienia obecnie rolę magazynów
w łańcuchu dostaw oraz
przeobraża je w obiekty bardziej aktywne.
→ Oczekuje się, że Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów (RPA) i przetwarzanie kognitywne połączą się
w operacjach magazynowych w celu dostarczania
w czasie rzeczywistym bardziej inteligentnych informacji producentom.
→ Drukowanie 3D i roboty
współpracujące wpłyną na
zwiększenie elastyczności
magazynów.
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W

spółcześni klienci pragną towarów wyprodukowanych zgodnie z ich zamówieniami, dostarczonych im jak najszybciej i w taki sposób, który pasuje do ich elastycznego
stylu życia. Jest to efekt uboczny wszechobecnej mobilności, wykorzystywania
aplikacji w smartfonach oraz produkcji
na zamówienie. Dla wielu organizacji oraz
ich specjalistów od magazynowania i logistyki te pragnienia i nowe przyzwyczajenia klientów mogą postawić w krytycznym świetle istniejące tradycyjne modele
biznesowe.
W inteligentnych magazynach ciągły
i znaczący postęp technologiczny zaczyna
być postrzegany jako norma, co zmusza
firmy do zmiany sposobu, w jaki zarządzają one swoimi magazynami i logistyką
w celu realizacji szybszych cykli dostaw
– już następnego dnia.
Wraz z postępem dokonującym się
obecnie w dziedzinie robotów przemysłowych, na rynku pojawiają się nowe urządzenia, nowe kategorie zautomatyzowanych modułów i urządzeń. Dobrym przykładem są drony, które stają się szybsze i bezpieczniejsze, z możliwością pracy
wśród ludzi, również w skomplikowanym
otoczeniu, takim jak magazyny.
Amerykańska firma analityczna Internet of Business zapytała czterech ekspertów z branży o prognozy dotyczące tego,
jak w najbliższym czasie będzie się rozwijać magazynowanie i jakie trendy będą
siłą napędową tych zmian.

1

Robotyka i przetwarzanie kognitywne
Wzorując się na takich firmach, jak Amazon, Alibaba i innych, automatyka procesowa wejdzie na pierwszy plan – nie tylko
przez wykorzystanie fizycznych robotów,
które zastępują pracę ludzi, ale także poprzez aplikacje oprogramowania robotycznego oraz usługi przetwarzania kognitywnego, takie jak sztuczna inteligencja (AI)
i uczenie maszynowe.
Thiagu Bala, starszy menedżer w firmie Deloitte Consulting, podkreśla, że
ważnym trendem zaczyna być połączenie
dwóch technologii: Zrobotyzowanej Automatyzacji Procesów (RPA – Robotic Process
Automation) – obejmującej małe, powtarzalne programy lub boty – oraz technologii przetwarzania kognitywnego. – To
spowoduje wielką zmianę w gromadzeniu
i przetwarzaniu danych, a przez to umożliwi pracownikom skupienie się na rzeczywiście istotnych zadaniach. Technologia RPA w połączeniu z analizą kognitywną daje programom możliwość działania podobnego do ludzi i podejmowania „w locie” decyzji biznesowych. Gdy
łączymy transakcyjne przetwarzanie czysto powtarzalnych zadań z procesami biznesowymi – oraz z podstawowymi systemami wspomagania decyzji – to rzeczywiście zmieniamy zasady gry – wyjaśnia
Thiagu Bala.

2

Konserwacja prognozowana
Mieszanina różnych technologii wpływa
obecnie również na rozwój idei i procedur utrzymania ruchu. Do momentu pojawienia się Internetu Rzeczy (IoT) i związanych z nim technologii utrzymanie ruchu
było zasadniczo procesem pasywnym
i reaktywnym.

Źródło: Pixabay

Obecnie bogactwo i różnorodność
dostępnych technologii i rozwiązań,
w tym zarządzania zasobami przedsiębiorstwa czy „cyfrowych bliźniaków” – szczegółowych trójwymiarowych replik obiektów i ich komponentów, takich jak czujniki – tagi identyfikacji radiowej (RFID),
inteligentne łańcuchy dostaw oraz
sztuczna inteligencja, umożliwiają organizacjom uzyskiwanie bezprecedensowego
wglądu w cykl życia produktów, komponentów, a nawet poszczególnych materiałów.
Wykorzystując te i inne technologie,
obiekty, urządzenia mogą nie tylko informować organizacje o potrzebach napraw,
konserwacji lub modernizacji, ale także
pozwalają przewidywać prawdopodobne
awarie, umożliwiając jednocześnie zarządzanie ich cyklami życia. Na całym świe-

W przyszłości podział
między halą fabryczną
a magazynem może
zacząć zanikać, ponieważ
niektóre zakłady odchodzą od monolitycznych
cykli produkcji masowej
i dystrybucji.
cie nowoczesne magazyny w coraz większym stopniu adaptują procesy proaktywnego utrzymania ruchu, tak że kosztowne
i wymagające czasu na usunięcie awarie stają się coraz mniej prawdopodobne.
I te same procesy mogą być wykorzystane

do zabezpieczenia nietrwałych zapasów
w magazynach.
Jak przewiduje Eberhardt Klotz, szef
działu Przemysłu 4.0 w firmie Festo, już
w najbliższej przyszłości będzie wykorzystywany kompleksowy monitoring stanu
technicznego urządzeń, który pomaga
uniknąć lub skrócić czasy przestojów oraz
umożliwia optymalizację procedur utrzymania ruchu i mobilną konserwację.
Zasadniczo im szybciej jakiś problem może być ujawniony i przeanalizowany, tym szybciej można wykonać
naprawę, zanim niewielki problem stanie
się poważny.

3

Magazynowanie na żądanie
Większość ludzi wie, w jaki sposób platformy i aplikacje ekonomii współdziele-
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nia (sharing-economy), jak Uber, Airbnb
i Laundrapp, zaburzyły istniejące od stuleci takie sektory, jak przewozy taksówkowe oraz usługi noclegowe i sprzątania. Jednak mało osób zdaje sobie sprawę
z tego, że model ten zaczyna być obecnie
wykorzystywany w gospodarce magazynowej w przemyśle.
Młode firmy typu start-up w USA
i Wielkiej Brytanii stworzyły aplikacje
i platformy w chmurze, które transformują rynek zarówno po stronie nabywcy,
jak i sprzedawcy. Umożliwiają one właścicielom magazynów wydzierżawianie
wolnych przestrzeni, zaś klientom wynajmowanie ich na żądanie, na czas liczony
w dniach lub miesiącach.
Idea ta może wydawać się dość prosta, jednak jej następstwa mogą spowodować istotną transformację branży magazynowej.
Na przykład organizacje nie muszą już
dłużej myśleć o magazynach w kategoriach olbrzymich regionalnych centrów,
które wymagają transportu drogowego na
duże odległości. Zamiast tego mogą teraz
zarządzać magazynami w postaci krajowej lub międzynarodowej sieci mniejszych
obiektów, które mogą być rozbudowywane lub wynajmowane na żądanie.
Po stronie sprzedawcy usług organizacje nie muszą już dłużej utrzymywać rozległych, nieużywanych przestrzeni magazynowych, co jest kosztowne, szczególnie
gdy gospodarka jest nieprzewidywalna.
Dzięki wykorzystaniu tych nowych platform magazynowania na żądanie niewykorzystana przestrzeń magazynowa staje
się towarem handlowym.
Z kolei model ten może pomóc
w remontach istniejących starych magazynów i niewykorzystywanych budynków
w taki sposób, w jaki firma Airbnb nakłoniła ludzi do zainwestowania w swoje
prywatne lokale i wyremontowania ich
w celu wynajmu.
– Jeśli posiadacie elastyczny model
magazynowania, to wystarczy, że zmniejszycie swoją powierzchnię magazynową
stosownie do swoich potrzeb biznesowych
i zredukujecie w ten sposób swoje obciążenia finansowe. Z perspektywy naszych
klientów takie podejście zapewnia im
większą elastyczność, dokonywanie szybkich ruchów, otwieranie lub zamykanie
nowego sklepu. Mogą oni przetestować
nasze magazyny na żądanie, a jeśli im się
to nie sprawdzi, mogą spróbować w innej
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firmie – mówi Charlie Pool, dyrektor generalny firmy Stowga.

4

Druk 3D i roboty współpracujące
W przyszłości podział między halą
fabryczną a magazynem może zacząć zanikać, ponieważ niektóre zakłady odchodzą od monolitycznych cykli produkcji
masowej i dystrybucji. Na przykład niektóre magazyny mogą stać się mniejsze,
bardziej inteligentne i w większym stopniu zintegrowane z produkcją, nawet gdy
inne naśladują model przedsiębiorstwa
Alibaba, stając się większymi i bardziej
zautomatyzowanymi.
Technologie takie jak programowalne
coboty, zaprojektowane do pracy wśród
ludzi, będą odgrywać coraz większą rolę,
naśladując model rozwoju urządzeń mobilnych, stając się platformami programowalnymi dla pewnego zakresu aplikacji procesowych lub specyficznych dla przemysłu.
Technologia druku 3D będzie kolejnym składnikiem w tej mieszaninie. Większość organizacji jest zaznajomiona z koncepcją wykorzystywania tej niedawno
powstałej technologii w małych wyspecjalizowanych projektach. Jednak niektórzy
analitycy Przemysłu 4.0 uważają, że drukowanie 3D stanie się coraz ważniejszym
narzędziem.
Andrew Hughes, główny analityk
w firmie LNS Research, dostrzega ogromną rolę druku 3D w szybkim spełnianiu potrzeb klientów: – Druk 3D umożliwia elastyczność projektowania, produkcji
i usług wielu gałęziom przemysłu. Ponieważ szybkość produkcji, jakość towarów
i materiałów rosną, to firmy, które wykorzystują te nowe możliwości i dostosowują
ofertę do zmieniających się wymagań, pragnień, odniosą sukces. To, co robicie dziś,
jest ograniczającym czynnikiem dla wielu
producentów, ale my już widzimy ośrodki
produkcyjne, w których zakład może
wytwarzać produkty na zamówienie dla
bardzo różnych klientów i bardzo szybko
dostarczać je odbiorcom. Elastyczna produkcja rzeczywiście staje się kluczową częścią łańcucha dostaw i logistyki. Z kolei
elastyczność drukowania na zamówienie
(print-to-order) w produkcji oznacza posiadanie właściwych drukarek 3D, materiałów i projektów gotowych na realizację każdego zamówienia klienta. Utwierdza nas to
w przekonaniu, że Przemysł 4.0 w rzeczywistości opiera się na danych.

5

Standardy i regulacje dotyczące IoT
Współczesne inteligentne magazyny
w coraz większym stopniu wprowadzają
na rynek strategie, które wykorzystują
czujniki podłączone do sieci IoT tak, że
roboty, pracownicy, personel kierowniczy,
a nawet inteligentne pojazdy znają lokalizację każdej pozycji magazynowej i mogą
ją na bieżąco śledzić w swoich działaniach.
Kristi Mongomery, wiceprezes ds.
innowacji w firmie Kenco Innovation
Labs, zwróciła uwagę na to, że jak dotąd
żadne standardy nie definiują sposobu
wzajemnego komunikowania się urządzeń
IoT oraz przechowywania i przetwarzania
informacji w tej technologii.
Według niej sytuacja ta zmieni się, i to
już wkrótce: – Możliwości oferowane przez
IoT wprowadzają rewolucyjne zmiany we
wszystkich gałęziach przemysłu i wydaje
się, że przyszłość jest jasna. Pojawienie się
IoT jest wyzwaniem dla personelu kierowniczego w łańcuchach dostaw. A w szczególności jest ekscytujące dlatego, ponieważ
technologia umożliwiająca wykorzystanie
IoT staje się tańsza i bardziej dostępna, co
oznacza, że obecnie możliwe jest jej wdrożenie na dużą skalę. Jednak, mimo tych
wszystkich zachwytów nad IoT i możliwościami tej technologii, wciąż pozostaje kilka
rzeczywistych przeszkód na drodze do jej
wdrożenia. Mówiąc wprost, technologia
IoT jest jak Dziki Zachód – nie ma istniejących standardów. Gdy powstaną, to będą
definiowały sposób, w jaki urządzenia IoT
się komunikują, a dane z czujników, urządzeń, sterowników będą zbierane, przetwarzane, obsługiwane, przechowywane i podsumowywane. Te obawy związane z przeszkodami istnieją i będą istniały, ponieważ
specjaliści branży IT oraz automatyki przemysłowej dopiero pracują nad ustanowieniem jakiegoś standardu regulacyjnego, ale
nic się jeszcze nie pojawiło.
Chris Middleton jest redaktorem w firmie
Internet of Business (IoB), będącej partnerem CFE Media ds. treści. 

Warto rozważyć
Jakie inne zmiany i postępy
będą miały pozytywne
działanie na inteligentne
magazyny?
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Przemysł nowoczesnych obrabiarek
– korzyści z cyfryzacji
Zarówno użytkownicy, jak i producenci obrabiarek mogą uzyskać istotne korzyści z postępującej
cyfryzacji. W artykule eksperci z oddziału obrabiarek firmy Siemens odpowiadają na pytania
na temat cyfryzacji, związanego z nią sprzętu i oprogramowania oraz sposobów, w jaki przemysł
obrabiarek może zwiększyć wydajność i elastyczność produkcji.

Ramona Schindler
Chris Pollack

W skrócie
→ Cyfryzacja może obejmować wszystko na całej drodze od projektu wyrobu do
usług, które producent może
oferować wraz ze swoimi
wyrobami.
→ Usługi w chmurze dają producentom wyposażenia oryginalnego (OEM) możliwość
uzyskania dostępu do klienta
bez potrzeby tworzenia złożonej infrastruktury.
→ Cyfryzacja pomaga producentom OEM obrabiarek
oraz współpracującym z nimi
producentom obsługującym klientów końcowych
w szybkim opracowywaniu nowych, dopasowanych
rozwiązań i odnajdowaniu
potencjalnych problemów.
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amona Schindler i Chris Pollack,
przedstawiciele oddziału obrabiarek firmy Siemens, odpowiadając na pytania, przedstawiają informacje dotyczące cyfryzacji obrabiarek i najnowszych technologii stosowanych w ich
obsłudze.
Jakie rodzaje produktów wchodzą do
portfolio cyfryzacji i w czym produkty
te różnią się od poprzedniej generacji
sprzętu oraz oprogramowania obrabiarek?
Z perspektywy producenta maszyn portfolio cyfryzacji obejmuje wszystkie produkty, od koncepcji maszyn aż do dodatkowych usług. Z perspektywy klienta
końcowego cyfryzacja może wiązać się ze
wszystkim, co jest realizowane na całej
drodze od projektu produktu do usług,
które producenci mogą oferować wraz ze
swoimi wyrobami. Ta nowa generacja produktów wyróżnia się płynną współpracą
i możliwościami współdzielenia danych,
które umożliwiają użytkownikom wydajniejszą pracę.
W jaki sposób cyfryzacja może pomóc
producentom obrabiarek w zwiększeniu
elastyczności i wydajności produkcji?
Czy mają Państwo jakieś zestawienia ilościowe związane z godzinami pracy inżynierskiej, czasem wprowadzania produktów na rynek lub innymi wskaźnikami
konkurencyjności?
Producenci obrabiarek czerpią korzyści
z łatwej adaptacji cyfrowych bliźniaków

(digital twin) maszyn do wymagań klienta.
To efektywne wykorzystanie środowiska wirtualizacji. Im więcej producent
wyposażenia oryginalnego (OEM) może
stworzyć, przetestować i określić ilościowo w świecie wirtualnym, tym mniej
czasu firma potrzebuje do wyprodukowania rzeczywistej maszyny. Wiedząc
wszystko o tej maszynie, producent OEM
może wspierać klienta końcowego, znajdując najlepszy sposób na obsługę jego
obrabiarki i jednoczesne pomaganie mu
w uzyskaniu większej wydajności produkcji. Przez połączenie świata cyfrowego
z rzeczywistym uzyskamy nowe możliwości zwiększenia wydajności produkcji
oraz opracowywania całkowicie nowego
modelu biznesowego. Symulacja produkcji przed wysłaniem zamówienia na halę
fabryczną pomaga kierownikowi działu
produkcji w dokonywaniu przemyślanych,
lepszych wyborów dla zapewniania dłuższego czasu bezawaryjnej pracy i ograniczenia przestojów maszyny oraz optymalizacji ogólnych kosztów produkcji. Mogą
być tworzone nowe modele biznesowe
poprzez sprzedawanie czasu bezawaryjnej
pracy maszyn (zamiast tych maszyn) lub
organizację produkcji u podmiotów, które
nie mają nawet jednej maszyny.
Czy możliwości, które niesie za sobą
cyfryzacja, w różny sposób wpływają
na małe, średnie oraz duże firmy?
Cyfryzacja wpływa na każdą firmę. Małe
firmy z pewnością mogą czerpać korzyści z możliwości i rozwiązań inteligent-

nych, dostępnych z poziomu chmury obliczeniowej. Średnie firmy mogą wykorzystać cyfryzację do wyróżniania się wśród
konkurencji. Natomiast dla dużych firm
cyfryzacja jest wymaganym środkiem
doprowadzenia produkcji do perfekcji.
Jaką rolę odgrywa integracja oprogramowania w cyfryzacji?
Cyfryzacja nie jest pojedynczą koncepcją, nie dotyczy jednej firmy czy branży.
Cyfryzacja to kooperacja istniejących programów, licznych narzędzi programowych, dużych graczy rynkowych, ale również małych, młodych firm typu start-up,
które współpracują ze sobą, aby zrobić
jak najwięcej dla klienta.

Symulacja produkcji
przed wysłaniem zamówienia na halę fabryczną
pomaga kierownikowi
działu produkcji w dokonywaniu przemyślanych,
lepszych wyborów dla
zapewniania dłuższego
czasu bezawaryjnej pracy
i ograniczenia przestojów
maszyny oraz optymalizacji ogólnych kosztów
produkcji.
W czym cyfryzacja pomaga producentom
obrabiarek, a w czym operatorom tych
maszyn?
Producent OEM koncentruje się na
wyprodukowaniu takiej obrabiarki, która
jest najlepiej dopasowana do wymagań
klienta. Obrabiarka ta ma być wyprodukowana jak najszybciej i przy wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów. Natomiast
celem operatora tej maszyny jest wyprodukowanie tak wielu części i tak szybko,
jak to tylko możliwe, przy zachowaniu
ich najwyższej jakości. Z tego powodu
dla producenta OEM ważne jest, aby
wiedział więcej o całej obrabiarce, podczas gdy operator maszyny musi znać więcej praktycznych informacji o procesie
produkcji.

Czy usługi w chmurze obliczeniowej
wpasowują się w cyfryzację, a jeśli tak,
to w jaki sposób?
Usługi możliwe do realizacji w chmurze obliczeniowej stają się „kręgosłupem”
całego podstawowego procesu cyfryzacji. Takie usługi dają producentom OEM
możliwość uzyskania dostępu do klientów
bez potrzeby tworzenia własnej, złożonej
infrastruktury. Widzimy wszystkie rodzaje
nowych usług konserwacji zapobiegawczej, które obecnie producenci maszyn
mogą dostarczać swoim klientom w czasie
rzeczywistym, oraz możliwość wykrywania potencjalnych problemów, zanim one
w rzeczywistości wystąpią.
Ponieważ niewiele zakładów produkcyjnych posiada sprzęt lub oprogramowanie
jednego producenta, to czy rozpowszechnianie usług w chmurze pomoże w ich
łatwiejszej integracji, czy stworzy inny
poziom interoperacyjności?
Jedynym sposobem na to, aby usługi
w chmurze były naprawdę skuteczne, jest
zrozumienie, że wymagają one wykraczania poza producenta układu sterowania obrabiarki i odpowiednie zareagowanie na to. Dlatego opracowaliśmy narzędzia, które będą działały nie tylko z układami sterowania naszej firmy, ale także
firm konkurencyjnych. Są one uniwersalnymi aplikacjami, dzięki którym klienci
osiągną korzyści na całych swoich liniach
produkcyjnych.
Zakłady produkcyjne od lat są świadome
istnienia wielkiej ilości różnorodnych
i zmieniających się w czasie danych
(Big Data) oraz konieczności ich analizy,
z wykorzystaniem różnych narzędzi.
Czy analiza następnej generacji jest inna?
Analiza następnej generacji wykorzystuje rosnącą moc obliczeniową procesorów
oraz wiedzę społeczności branży. Nie skupia się na pojedynczych punktach produkcji, na wyspecjalizowanych narzędziach, programach, tylko postrzega proces produkcji jako całościowy obiekt do
analizy.
Czy oprogramowanie sztucznej inteligenIntelligence) wpisuje się
cji (AI – Artificial Intelligence
w cyfryzację?
Więcej danych oznacza ich większą złożoność. Dane takie mogą być przeanalizowane tylko przy pomocy inteligentnych
sieci oraz inteligentnych maszyn. Z tego

powodu technologia AI pomaga w minimalizowaniu pracy ludzkiej poprzez
umożliwianie maszynom rozmawiania ze
sobą na swoim własnym poziomie i dzięki
temu zmniejszanie liczby pomyłek.

Analiza danych następnej
generacji postrzega proces produkcji jako całościowy problem.
Ponieważ w takiej koncepcji organizacji produkcji oraz użytkowania obrabiarek wszystko staje się bardziej zintegrowane, to w jaki sposób cyberbezpieczeństwo chroni własność intelektualną (IP
Poperty)?
– Intellectual Poperty
Własność intelektualna zawsze będzie bardzo ważnym tematem rozmów dotyczących cyfryzacji. Wraz ze wzrostem świadomości klientów i nowymi standardami
w aplikacjach przemysłowych, niezbędne
będzie opracowanie i wdrożenie nowych
procedur i narzędzi w zakresie cyberbezpieczeństwa.
W czym cyfryzacja może pomóc użytkownikom i producentom obrabiarek?
Cyfryzacja to podróż, której nie można
odbyć jutro. Musimy mieć odwagę, aby
eksplorować nowe ścieżki już teraz, a gdy
jedna szybko zawiedzie, to jeszcze szybciej rozpocząć realizację nowych pomysłów. Cyfryzacja pomaga producentom
w wejściu na te ścieżki i podróżach po
nich, ponieważ jeżeli wszystkie maszyny
i urządzenia „rozmawiają ze sobą”, to
problemy uwidaczniają się znacznie szybciej, a nowe, świetne pomysły mogą być
weryfikowane w czasie kilku sekund.
Ramona Schindler i Chris Pollack
z firmy Siemens 

Warto rozważyć
Jakie dodatkowe korzyści,
poza podanymi w artykule,
może przynieść producentom cyfryzacja?
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W skrócie
→ Rosnące wzajemne powiązania sieciowych systemów poziomu obiektowego
i sieci teleinformatycznych
zwiększają ryzyko potencjalnych cyberataków na producentów.
→ Zespoły technologii operacyjnej (OT) i technologii
informatycznej (IT) muszą
współpracować w celu
odpierania zagrożeń pochodzących z cyberprzestrzeni.

Konwergencja IT/OT
– jak znaleźć wspólny język?

Wzajemne połączenie technologii informatycznej (IT) i technologii operacyjnej (OT) jest źródłem nowych
możliwości i wyzwań. W efekcie firmy produkcyjne oraz inżynierskie stają się coraz bardziej usieciowione,
jednak takie umożliwienie przepływu danych na zewnątrz sieci zakładowych nieuchronnie prowadzi
do powstania nowych ryzyk i zgorożeń dla bezpieczeństwa ich funkcjonowania.

Robert Wakim
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J

ednym z największych wyzwań,
przed jakimi stoi sektor przemysłowy, jest zrozumienie ryzyka oraz
wpływu ataków cybernetycznych,
które pojawiają się już w trakcie przechodzenia na rozwiązania technologiczne
Przemysłu 4.0 (Industrie 4.0) oraz rozpowszechnienia się technologii i narzędzi
Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT).

Firmy zaczynają uświadamiać sobie, jak
wielka jest przepaść pomiędzy priorytetami uznawanymi przez zespoły specjalistów zajmujących się technologią operacyjną (OT) i technologią informatyczną
(IT), co ma wpływ na podejmowane inicjatywy w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Inżynierowie z branży OT skupiają się
na dostępnych usługach. Produkcja musi

być wykorzystany w atakach celowanych.
Przemysłowe systemy operacyjne, chociaż wytrzymałe, nie są bezpieczne wobec
takich ataków i nie są kompatybilne
ze współczesnym, wzajemnie połączonym środowiskiem sieciowym. Obecnie,
wskutek konwergencji systemów OT i IT,
występuje zatem nagląca potrzeba wypracowania równowagi pomiędzy zapewnieniem dostępności i odpowiedniego
poziomu zabezpieczenia się przed cyberatakami.
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Zmiana sposobu myślenia

działać nieprzerwanie, ponieważ jakiekolwiek zakłócenia mogą skutkować poważnymi opóźnieniami, co bezpośrednio
wywołuje straty finansowe. Ponadto produkcja musi być bezpieczna, ponieważ silniki, napędy i procesory stanowią potencjalne fizyczne zagrożenie dla operatorów. Z drugiej strony zespoły IT troszczą
się raczej o nienaruszalność bezpieczeństwa samej sieci komputerowej. Wielu
producentów jednak nadal uważa, że ich
procesy produkcyjne nie są powiązane
z Internetem, lub nie zdaje sobie nawet
sprawy z występowania połączenia internetowego w zakładzie.
Jednak we współczesnych systemach
rozdzielność pomiędzy poziomem sieci
zakładowej, fabryką a Internetem przestaje faktycznie istnieć. Wraz z rozwojem
urządzeń podłączonych do IoT nastąpiła
eskalacja zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa. Większość firm inżynierskich
pozostaje jednak skoncentrowana na projektowaniu złożonych systemów, wytrzy-

małych i bezpiecznych, co ma krytyczny
wpływ na bezpieczeństwo sieci.

Jak duże jest zagrożenie?
Niezrozumiały jest jednak brak zainteresowania sektora przemysłowego tymi
zagadnieniami na wielu płaszczyznach.
Technologia wykorzystywana dotychczas
w zakładach produkcyjnych rzadko bywa
standardowa, często jest bardzo skomplikowana i unikalna. Oznacza to, że złośliwe ataki dokonywane przeciwko procesom przemysłowym muszą być z natury
bardzo specyficzne, aby mogły wyrządzić szkody. To status quo właśnie ma
się zmienić. Raporty dotyczące nowego
wirusa o nazwie Industroyer mówią
o tym, że niesie on potencjał poważnego
zniszczenia lub naruszenia działania przemysłowych układów sterowania (ICS).
Wirus ten rozpoznaje cztery języki wykorzystywane w aplikacjach przemysłowych, z łatwością się dostosowuje i może

Inżynierowie posługują się innym językiem niż kierownicy IT. Muszą oni uzgodnić wspólne podejście i jednakową strategię. Wpływ Industrie 4.0 na automatykę przynosi znaczące zmiany oraz oferuje większe zastosowanie obliczeń kognitywnych oraz technologii chmury. Rośnie
zapotrzebowanie na olbrzymie zasoby
komputerowe, które będą obsługiwać
gromadzenie i przetwarzanie danych
przez chmurę dla urządzeń podłączonych do IoT. Zakłady produkcyjne, urządzenia poziomu obiektowego komunikują się w sieciach w czasie rzeczywistym
i muszą pozostawać bezpieczne. Standardowe oprogramowanie typu firewall oraz
programy zabezpieczające nie wystarczą.
Aby dopasować się do wymogów przemysłu, również tych typowo praktycznych,
jak np. mocowania modułów sieciowych
na szynie DIN, należy wykorzystać sprzęt
zabezpieczający nowej generacji.
Zespoły OT i IT muszą wspólnie stawić czoła tym nowym wyzwaniom i zagrożeniom, niezależnie od ich charakteru.
Problemy z bezpieczeństwem dotyczące
nowej generacji zakładów produkcyjnych
nie muszą dotknąć firm, jeśli wystarczająco dużo uwagi poświęci się aspektom
bezpieczeństwa i dostępności.
Robert Wakim jest kierownikiem ds. ofert
przemysłowych w firmie Stormshield. 

Warto rozważyć
Co jeszcze można zrobić, aby
lepiej zabezpieczyć systemy
OT i IT w czasach rosnących
ich wzajemnych powiązań?

39

FABRYKA 4.0

6

trendów
w automatyce robotów
Nadchodzące trendy w automatyce robotów przemysłowych i nie tylko to
implementacja technologii Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), poprawa środków
bezpieczeństwa oraz stosowanie robotów współpracujących w fabrykach.

Robotic Industries Association (RIA)

A

utomatyka w robotyce to obecnie
niezwykle szybko rozwijająca się
technologicznie branża. W ciągu
zaledwie kilku dekad roboty przemysłowe
rozpowszechniły się w fabrykach na
całym świecie, a popularność tych rozwiązań wciąż rośnie dzięki ich produktywności i rentowności.
Robotyka spowodowała rewolucję w wytwarzaniu – warto śledzić nadchodzące trendy, ponieważ technologia
ta wciąż się rozwija, zmieniając sposób,
w jaki wytwarzamy i dystrybuujemy produkty.
Poniżej przedstawiono sześć trendów
w automatyce robotów, które czekają nas
w niedalekiej przyszłości.

Robotyka spowodowała
rewolucję w wytwarzaniu – warto śledzić nadchodzące trendy, ponieważ technologia ta wciąż
się rozwija, zmieniając
sposób, w jaki wytwarzamy i dystrybuujemy
produkty.
je sieciowych systemach i zainwestować
w cyberbezpieczeństwo, aby zapewnić
bezpieczną i niezawodną produkcję.

1

3

2

4

Postępująca implementacja technologii Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT)
Roboty będą wyposażone w coraz więcej inteligentnych czujników zbierających
dane wcześniej niedostępne dla producentów. Trend ten już trwa i będzie prowadzić do nowego poziomu produktywności
i sprawności.

Przemysłowe cyberbezpieczeństwo
priorytetem
Wraz z rosnącą komunikacją i łącznością między robotami oraz robotów
z wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami dla pozyskiwania danych, rośnie
zagrożenie cyberatakami. Producenci będą
zmuszeni zidentyfikować słabe punkty
w swoich procesach oraz obsługujących

40

Analiza Big Data będzie czynnikiem
różnicującym konkurencję
Roboty będą kluczowym źródłem informacji w fabryce. Jednakże samo zbieranie
danych to tylko element całości koncepcji. Producenci będą musieli zaimplementować systemy organizacji i analizy pozyskanych informacji, by móc z nimi pracować.

Implementacja otwartych architektur automatyki
Ponieważ automatyka robotów zyskuje
coraz większą popularność, zapotrzebowanie na otwartą architekturę sieciowych
systemów sterowania i transmisji danych
będzie rosnąć. Poważni konkurenci przemysłowi będą współpracować z organizacjami, tworząc standardy i otwartą doku-

mentację, która sprawi, że integracja
robotów będzie łatwiejsza oraz poprawi
zgodność pomiędzy produktami.

5

Rozwiązania wirtualne zajmą miejsce procesów fizycznych
Rozwiązania wirtualne staną się integralną częścią aplikacji robotów przemysłowych. Jedną z obecnie intensywnie rozwijanych tego typu aplikacji jest wirtualne przedstawienie systemów robotów
na potrzeby sprawdzenia konceptu działania rzeczywistego układu i programowania offline.

6

Roboty współpracujące zyskają
na popularności
Roboty współpracujące mogą bezpiecznie
pracować z ludźmi i często są dużo tańsze
niż ich przemysłowe zamienniki. Ponieważ roboty współpracujące coraz lepiej
radzą sobie w trudnych zastosowaniach
przemysłowych, nastąpi ich popularyzacja
wśród producentów liczących na szybki
zwrot z inwestycji.
Automatyka w robotyce miała rewolucyjny wpływ na wytwarzanie i zmieni
oblicze przemysłu w ciągu kilku kolejnych
lat. Przedstawione tu pokrótce najważniejsze trendy rozwojowe wyraźnie na to
wskazują.
Artykuł pojawił się pierwotnie na blogu
Robotics Online Blog. The Robotic Industries Association (RIA) jest częścią Association for Advancing Automation (A3),
oraz partnerem CFE Media. Opracowanie
Vavra, redaktor Control Engitekstu: Chris Vavra
neering CFE Media. 
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Jak
zoptymalizować
interakcję człowieka z maszyną

w środowisku produkcyjnym
Nowoczesne koncepcje systemów operacyjnych mogą usprawnić
procesy robocze, zaoszczędzić czas i zmniejszyć ryzyko
wystąpienia błędów.
Stefan Selke

W

ciągu ostatnich kilku lat systemy sterowania środowiskami produkcyjnymi stały się
jeszcze bardziej złożone. Klasyczne sposoby sterowania potęgują złożoność dzięki
mnogości interaktywnych elementów i ich
poziomów. Użytkownicy potrzebują coraz
więcej czasu na nawigację przez menu sterowania w interfejsie maszyny, aby wysyłać odpowiednie polecenia lub wyciągać poprawne informacje z ogromnej ilo-

ści danych. Nowi użytkownicy wymagają
zatem długich okresów szkolenia i może
u nich wystąpić frustracja, ponieważ pracując z systemem, nie są jego pewni. Środowisko przemysłowe potrzebuje bardziej intuicyjnych systemów operatorskich, podobnych do tych stosowanych
na rynku konsumenckim, bezpośrednio
zorientowanych na potrzeby użytkowników.
Badanie przeprowadzone przez firmę
Fraunhofer IAO na temat przyszłości produkcji objęło 661 przedsiębiorstw: 73%
wszystkich badanych przedsiębiorstw
widzi duży potencjał w zakresie urządzeń
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mobilnych; 47% respondentów uważa,
w zmniejszeniu ilości wymaganych inforże korzystanie z przenośnych urządzeń
macji. Gdy system (maszyna lub fabryka)
końcowych może znacznie ograniczyć
zrozumie rolę użytkownika, jego zadanie
pracę dokumentacyjną. Przewiduje się, że
i pozycję, będzie mógł aktywnie wspiew najbliższej przyszłości interakcja mięrać użytkowników w oparciu o ich bieżące
indywidualne wymagania informacyjne.
dzy człowiekiem a maszyną będzie zachoKompleksowy opis kontekstowy powidziła coraz częściej, co sprawi, że będzie
nien zatem brać pod uwagę trzy elementy:
zyskiwało na znaczeniu rozwijanie wydajnych interfejsów między ludźmi a maszy- → bieżące zadanie użytkownika (wsparcie
okien dialogowych kierujących na okrenami. Zastosowanie różnych czujników
ślone działanie),
ułatwia włączanie lokalnych treści do
→ rolę użytkownika (aby uzyskać autoryzaprzetwarzanych informacji.
cję/widoczność),
→ pozycję użytkownika.

W centrum uwagi: Projektowanie
zorientowane na zastosowanie,
koncepcja oparta na rolach

Opracowanie możliwych do wykorzystania interfejsów człowiek-maszyna jest procesem wieloetapowym. Szczegółowy opis
działań, które mają zostać przeprowadzone, oraz odpowiednie grupy użytkowników powinny zainicjować ten proces.
Drugi krok polega na opisaniu informacji
wymaganych dla każdej grupy użytkowników w danym kontekście roboczym:
Kto korzysta z interfejsu, kiedy i w jakim
celu? Krok trzeci to zdefiniowanie komponentów sprzętowych i narzędzi programowych używanych przez użytkownika do uzyskiwania dostępu do informacji i wydawania poleceń. Czwarty krok
polega na wdrożeniu kompletnego rozwiązania, tak aby użytkownicy widzieli jedynie istotne informacje i funkcje sterowania, których potrzebują do wykonania
danego kroku.
Metody i procesy produkcji mogą prowadzić do powstawania dużych ilości
danych. Wszelkie dane, które nie są automatycznie przetwarzane, muszą być filtrowane i kategoryzowane. Najlepiej byłoby,
gdyby użytkownik miał dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do wykonania swoich konkretnych zadań, a jego
uwaga nie byłaby rozproszona przez
zbędne informacje. Formatowanie informacji powinno zatem w pełni uwzględniać treść użytkową i rzeczywiste wymogi
informacyjne.
Każdy indywidualny użytkownik jest
zatem przypisany do grupy użytkowników
– tzw. roli. Po utworzeniu profilu roli wraz
ze wszystkimi zadaniami, każde zadanie
może otrzymać listę informacji do niego
wymaganych.
Dodatkowa warstwa kontekstowa –
położenie użytkownika – może pomóc
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Użytkownicy potrzebują coraz więcej czasu
na nawigację przez menu
sterowania w interfejsie maszyny, aby wysyłać
odpowiednie polecenia
lub wyciągać poprawne
informacje z ogromnej
ilości danych.
Korzyści dla wszystkich użytkowników: Okna dialogowe kierujące
na określone działanie
Zadanie często składa się z wielu półsekwencyjnych kroków, które użytkownik
musi wykonać w prawidłowej kolejności.
W przypadku często powtarzających się,
ustandaryzowanych procesów poszczególne kroki mogą być reprezentowane
w systemie operatorskim w celu tworzenia okien dialogowych pojawiających
się zgodnie z przepływem zadań. Użytkownicy, którzy nie mają doświadczenia, mogą wykonywać złożone czynności
w odpowiedniej kolejności, bez intensywnego szkolenia i szukania odpowiednich
funkcji. Doświadczeni użytkownicy mogą
również korzystać z okien dialogowych
zorientowanych na działanie. Procesy
stosowane w produkcji są często monitorowane przez operatora maszyny, który
z przyczyn związanych z harmonogramem regularnie wykonuje inne zadania
na przykład poza maszyną. Za pomocą
inteligentnego zegarka operator może
zdalnie monitorować stan maszyny i może

być automatycznie informowany o nadchodzących krokach procesu.

Znaczenie pozycji użytkownika
w określaniu kontekstu
użytkowania
Informacje o lokalizacji mogą pomóc
w pełnym opisaniu kontekstu użytkowania systemu. Umożliwiają automatyczne
uruchomienie okna dialogowego po wejściu do określonych stref. W związku
z tym technik serwisowy korzystający
z przenośnego wyświetlacza może otrzymać komunikat o błędzie, gdy zbliży się
do maszyny, w której aktualnie występuje usterka. W razie potrzeby na urządzeniu użytkownika można wyświetlić
odpowiednie dane, takie jak dziennik błędów, aby umożliwić użytkownikowi odpowiednią reakcję. Inną aplikacją jest specyficzna konfiguracja lokalizacji raportów
i opcji sterowania. Strefy można określić
w celu aktywowania lub wyłączania określonych komunikatów albo opcji sterowania w inteligentnym urządzeniu. Typowe
urządzenia, takie jak telefony komórkowe i tablety, niekoniecznie nadają się
do użytku przemysłowego. Upuszczone
z normalnej wysokości roboczej mogą
ulec poważnemu uszkodzeniu. Zazwyczaj wymagają również użycia obu rąk,
co ogranicza ich łatwość używania. Inteligentne zegarki mogą być tutaj ciekawą
alternatywą.
Rosnąca złożoność systemów sterowania oraz zwiększająca się fala danych
sprawiają, że niezbędne i pilne staje się
wyjście poza zakres klasycznych systemów wprowadzania. Przyjazne dla operatora, zorientowane na użytkowanie i intuicyjne interfejsy człowiek-maszyna pozwalają na oszczędność czasu podczas pracy,
a także pomagają zmniejszyć liczbę występujących błędów. Najpierw trzeba jednak
przezwyciężyć szereg wyzwań strukturalnych, takich jak zdefiniowanie ról i profili użytkowników, a także wyzwań technicznych, takich jak filtrowanie danych
w oparciu o definicje i faktyczne wykorzystanie, intuicyjne projektowanie menu,
personalizowane kontrolki lub interfejsy
mobilne. Użytkownicy i deweloperzy
powinni ściśle ze sobą współpracować,
aby sprostać tym wyzwaniom.
Stefan Selke – MOEM Segment Marketing
Manager w firmie Eaton 
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e-wydanie

zmiany dotyczące
cyberbezpieczeństwa,

które powinni wdrożyć producenci

W miarę wzrostu liczby połączeń sieciowych w zakładach, rośnie także poziom wyrafinowania
cyberataków skierowanych przeciwko firmom produkcyjnym oraz z innych branż przemysłu.
Stąd konieczność wprowadzania stosownych procedur i narzędzi bezpieczeństwa danych w sieciach.
W artykule opisano trzy zalecenia dla producentów dotyczące cyberbezpieczeństwa.

W skrócie
→ Cyberataki na firmy produkcyjne są obecnie bardziej
wyrafinowane, a ich celem
jest więcej obszarów niż kiedykolwiek przedtem.
→ Firmy muszą odizolować
technologię operacyjną
(OT) od Internetu, a rządy
powinny wspierać wdrażanie prostszej i bezpieczniejszej technologii sterowania.
→ Poziom cyberbezpieczeństwa mógł się poprawić, jednak firmy nie są przez to
bardziej bezpieczne.

Gregory Hale

W

miarę wzrostu liczby połączeń
sieciowych w zakładach, rośnie
także poziom wyrafinowania
cyberataków skierowanych przeciwko firmom produkcyjnym oraz z innych branż
przemysłu. Stąd konieczność wprowadzania stosownych procedur i narzędzi bezpieczeństwa danych w sieciach. W artykule opisano trzy zalecenia dla producentów dotyczące cyberbezpieczeństwa.
Obecnie trudno jest przedstawić optymistyczny obraz dotyczący kwestii cyberbezpieczeństwa, zarówno w sieciach teleinformatycznych, jak i w zastosowaniach
przemysłowych. Cyberataki są coraz bardziej wyrafinowane, a ich zasięg oddzia-

ływania uległ rozszerzeniu. Nie istnieją
też żadne łatwe i uniwersalne rozwiązania
tego problemu, ale mimo wszystko w rzeczywistości są dostępne takie, dzięki którym producenci korzystający z rozwiązań sieciowych w swoich zakładach mogą
w końcu osiągnąć sukces.
– Systemy, za które jesteście odpowiedzialni, są atakowane przez hakerów – powiedział Joel Brenner z Instytutu
Technologii Stanu Massachusetts (MIT
– Massachusetts Institute of Technology)
podczas swojego przemówienia inauguracyjnego na Jesiennym Zebraniu Wspólnej Grupy Roboczej Przemysłowych Systemów Sterowania (ICSJWG – Industrial
Control Systems Joint Working Group)
w Pittsburgu we wrześniu 2017 r. (Bren-
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Cyberataki są coraz bardziej wyrafinowane, a ich
zasięg oddziaływania
uległ rozszerzeniu. Nie istnieją żadne łatwe i uniwersalne rozwiązania
tego problemu.
ner uczestniczy także w pracach Inicjatywy Badań Polityki Internetowej IPRI –
Internet Policy Research Initiative instytutu MIT oraz Ośrodka Studiów Międzynarodowych CIS – Center for International Studies).
– Zdolność do przeprowadzenia ataku
w sieci nie ogranicza się tylko do hakerów działających na obszarze określonych
państw, ale mogą one być przeprowadzane przez dobrze finansowane, międzynarodowe grupy hakerów – dodał Brenner.
Oznacza to, że kluczowe sektory gospodarki i przemysłu wymagają ochrony
przed cyberatakami, jednak utrzymywanie ich wszystkich w stanie cyberbezpiecznym może się okazać niemożliwe.
– Istnieją sektory kluczowe w świetle
bezpieczeństwa danych, ale istnieją także
naprawdę kluczowe sektory – powiedział
Brenner, dzieląc te sektory gospodarki na
cztery obszary. – Te cztery kluczowe sektory to ropa i gaz, finanse, elektroenergetyka i komunikacja.
Niedawno przeprowadzone cyberataki
na systemy państwowej służby zdrowia
Wielkiej Brytanii, dostawców energii na
Ukrainie, firmę naftową Aramco z Arabii Saudyjskiej oraz na przedsiębiorstwo
gazowe Ras Gas z Kataru wskazują, że
znacznie wzrosła liczba ataków na organizacje reprezentujące krytyczną infrastrukturę państw. Podczas gdy większa
cyfryzacja przedsiębiorstw produkcyjnych
przynosi im korzyści, trzeba pamiętać, że
związane są z tym także dodatkowe niebezpieczeństwa.
Zwiększona liczba połączeń sieciowych, cyfryzacja i wykorzystywanie technologii Przemysłowego Internetu Rzeczy
(IIoT) mogą sprawić, że firmy przemysłowe stają się bardziej wrażliwe na nowe
typy cyberataków.
Brenner zaproponował producentom
i przedstawicielom różnych branż przemy-
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słu trzy typy zaleceń dotyczących cyberbezpieczeństwa:

1

Kluczowe systemy sterowania
w technologii operacyjnej (OT) muszą
być odizolowane od sieci publicznych,
jeśli mają być bezpieczne w dostatecznym stopniu.
– Od globalnej sieci Internetu nie muszą
być oddzielone wszystkie sieci, a tylko
te realizujące kluczowe aspekty sterowania w technologii operacyjnej – powiedział Brenner. Przyznał, że istnieją różnice w opiniach na temat odpowiednich
stopni separacji. – Odcięcie systemów sterowania od Internetu nie oznacza odcięcia
ich od cyfryzacji. Chodzi tylko o to, że nie
wszystkie funkcje tych systemów muszą
być dostępne za pomocą publicznego Internetu. Niektóre wymagają ich odcięcia. Istnieje wiele możliwości i sposobów na organizacje tego typu odizolowania.

Zwiększona liczba połączeń sieciowych, cyfryzacja i wykorzystywanie technologii Przemysłowego Internetu Rzeczy
(IIoT) mogą sprawić, że
firmy przemysłowe stają
się bardziej wrażliwe na
nowe typy cyberataków.

2

Rządy państw powinny wspierać
rynek prostszej i bezpieczniejszej technologii sterowania.
W świecie aplikacji przemysłowych złożoność jest wrogiem, a złośliwe oprogramowanie jest łatwe do wprowadzenia między
miliony linii kodów. Ponadto, jak stwierdził Brenner, uniwersalne mikrochipy
i uniwersalne systemy sterowania są nieodpowiednie dla wrażliwej na cyberataki
technologii operacyjnej.
– Jeżeli dążymy do implementacji
prostszych, a jednocześnie zaawansowanych funkcjonalnie systemów sterowania,
to musi istnieć rynek na takie systemy.
I rynek ten, jego rozwój wymaga wsparcia
ze strony rządów państw na całym świecie.

3

Bodźce rynkowe muszą być spójne
z ideą cyberbezpieczeństwa.
Odchodzenie od istniejących w zakładach
przemysłowych starszych systemów sterowania powinno być priorytetem. Brenner
stwierdził, że rządy państw powinny tworzyć zachęty podatkowe w celu przyśpieszania odchodzenia od starszych technologii w systemach sterowania. Wszystko
sprowadza się do tego, że najtrudniejsze
wyzwania dotyczące cyberbezpieczeństwa
to wyzwania ekonomiczne i polityczne,
a nie technologiczne.
Brenner uważa, że głównym wyzwaniem przy realizacji badań nad cyberbezpieczeństwem jest ilościowe określenie
poziomu, stopnia zagrożenia sieciowego.
Należy zatem gromadzić i podać więcej faktów i więcej liczb, gdyż niemożność
ilościowego określenia zagrożenia zmniejsza cyberbezpieczeństwo.
– Największym składnikiem zagrożenia
nie jest krzemowy element w komputerze,
tylko „element karbonowy” w fotelu prezesa i polityka – powiedział Brenner.
Przemysł pracuje nad problemami
związanymi z cyberbezpieczeństwem od
20 lat, jednak Brenner nie uważa, aby
wyniknęła z tego jakaś realna wyraźna
poprawa w obszarze zagrożeń sieciowych.
– Stawiamy czoła konsekwencjom
20 lat pobożnych życzeń. Cyberbezpieczeństwo nie staje się lepsze w żadnym
stopniu. W tej sprawie chodziliśmy tyłem
przez 20 lat. Wasze cyberbezpieczeństwo
może być lepsze, ale nie jesteśmy bardziej
bezpieczni. Musimy zrozumieć, że podstawowymi problemami są tu problemy polityczne i połączone z wolą społeczeństwa,
przedstawicieli konkretnych branż. Obecnie nadszedł czas, aby być absolutnie pewnymi i uczciwymi w stosunku do samych
siebie na temat głębi tego problemu.
Gregory Hale jest redaktorem i założycielem portalu informacyjnego Industrial
Safety and Security Source
(ISSSource.com). 

Warto rozważyć
Co jeszcze mogą zrobić
firmy, aby zabezpieczyć się
przed potencjalnymi cyberatakami?

Tytuł Fabryka Roku ma na celu:
Wyłonienie zakładów, które osiągnęły najwyższy poziom
doskonałości operacyjnej
Ukazanie efektywności zakładu produkcyjnego
Określenie najlepszych praktyk w zarządzaniu

Zgłoś fabrykę do konkursu na stronie
www.fabrykaroku.pl
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