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Společnost WAGO se již delší dobu zabývá cloudovými službami, které přinášejí nové 
možnosti v oblasti sledování provozních údajů a jsou nutným základem pro průmysl 4.0.
Jde o logické rozšíření automatizace, která za poslední roky doznala výrazného ná-
růstu počtu instalovaných řídicích systémů. Pro jejich správu a sledování jsou nyní 
k dispozici služby WAGO Cloud Connectivity a WAGO Cloud Data Control. První 
z nich má za úkol usnadnit jejich správu (přehled o umístění, verze firmwaru a soft-
waru, stav apod.) a druhá umožňuje bezpečné ukládání a zobrazování dat z automa-
tizačních úloh. Tyto dvě technologie dovolují mít na jednom místě a odkudkoliv do-
stupný přehled o aplikacích, které jsou mnohdy v rozličných lokalitách.
Více podrobností naleznete v článku na str. 38 až 39.
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Simulace a modelování výroby, virtuální zprovoznění
Diskuse o simulacích, modelování, umělé inteligenci, průmyslu,  
současnosti a budoucnosti................................................................................14

Opatrně jsme požádali o názor k tématu umělé inteligence, simulací 
a modelování zástupce několika společností a také akademických institucí. 
K našemu překvapení jsme obdrželi nejvíce příspěvků za dobu organizování 
odborných diskusí v našem časopise. A to ještě několik zájemců nestačilo 
své odpovědi dodat do uzávěrky, takže do článku nemohly být zařazeny. 
V některých názorech jsou účastníci diskuse vzácně jednotní, v některých 
dochází k názorovým střetům. Tomu jsme opravdu rádi, protože jen tak 
se lze na problém podívat z více stran. Vzhledem k tomu, že se diskuse 
zúčastnili respondenti nejen z ČR, ale také z Velké Británie a Slovenska, 
získala mezinárodní charakter.

Automatizace skladů a výrobní logistiky

Mobilní robotické systémy otevírají nové perspektivy v řešení výroby ...........30

Mobilní platformy se autonomně 
pohybují ve výrobních závodech 
a dopravují produkty od jednoho 
stroje k druhému. Tento scénář je již 
v určitých odvětvích průmyslu reálný. 
Jsou-li výrobní části příliš těžké, 
aby se mohly pohybovat pomocí 
lidské síly, jsou řešením vozíky AGV 
(Autonomous Guided Vehicles). 
V tomto případě není nutné, aby 

byla každá nová operace spojena s úpravou dosavadních výrobních linek. 
Znamená to větší flexibilitu výroby a často i rozhodující konkurenční výhodu. 

HLAVNÍ TÉMA

4 Vážení a milí čtenáři,
v tomto čísle jistě nepřehlédnete 
diskusi o modelování, simula-
cích a umělé inteligenci (str. 14 
až 24). Jsme rádi, že diskutují-
cí toto téma zaujalo a sešlo se 
nám více fundovaných odpově-

dí než obvykle. Diskuse je sice dlouhá, avšak za-
jímavá a jistě stojí nejen za přečtení, ale také za 
zamyšlení. Protože nejsem mezi jejími responden-
ty, dovolte mi k ní alespoň dvě stručné poznámky. 

První je o potřebě multidisciplinárního vzdělá-
vání. Moderní výrobní systémy, využívající k pláno-
vání a optimalizaci modely a „virtuální dvojčata“, 
vyžadují stále více znalostí simulačních nástrojů, 
ale přitom musí zůstat zachována důkladná znalost 
řízených technologických procesů. Někdy se klade 
otázka, zda mají být automatizační inženýři odbor-
níky více na simulace, nebo na technologické pro-
cesy. Myslím si, že je to stejné jako u konstruktéra: 
to, že znám konstrukční software, třeba i velmi dob-
ře a detailně, ještě neznamená, že jsem konstruktér. 
Naproti tomu bez znalostí konstrukčních nástrojů 
bude moje práce neefektivní a neschopná konku-
rence. A s automatizačním inženýrem je to stejné: 
to, že umím ovládat simulační nástroje, zdaleka 
neznamená, že umím řídit technologické procesy.

Jiným zajímavým námětem k zamyšlení je sdí-
lení znalostí. Objevuje se představa, že starší pra-
covníci by své zkušenosti měli předávat těm mlad-
ším. To, zda bude předávání znalostí a zkušenos-
tí ve firmě nebo ve společnosti fungovat, je však 
otázkou motivace. Finanční motivace přitom ne-
bývá ta nejsilnější. Často je to společná snaha 
o úspěch týmu nebo firmy a nebo touha předvést 
své znalosti či altruistická potřeba pomoci něko-
mu méně zkušenému. 

Zajímavým fenoménem je sdílení znalostí 
v rámci různých profesních a komunitních sítí, 
populární zvláště u mladší generace. Co je zde 
motivací? Peníze ne, spíše pocit, že někam pat-
řím, že jsem součástí určité profesní nebo soci-
ální „bubliny“. Účastníci takových skupin míva-
jí jednu užitečnou vlastnost: bez ohledu na věk 
jsou ochotní informace a zkušenosti předávat, ale 
také je přijímat.

Je možné informace nazvat komoditou? Mož-
ná ano, ale takovou trochu zvláštní: když někomu 
informaci „prodám“, neznamená to, že přestanu 
být jejím vlastníkem. Informace není možné v pra-
vém slova smyslu prodat, lze je sdílet. Považovat 
informace za komoditu je však užitečné z jedno-
ho důležitého hlediska: jako u jiných komodit, tak 
u informací musíme vždy uvažovat nejen o množ-
ství, ale také o kvalitě.

Abych se nezabýval jen diskusí, ještě bych 
připomněl jeden článek z tohoto čísla: Aplikač-
ní platformy a internet věcí (str. 33 až 37). Autoři 
z konzultantské společnosti ARC Advisory Group 
se v něm snaží vysvětlit, co je to cloud, fog, edge 
– a jak to vše ovlivňuje průmyslovou automatiza-
ci. Pokoušejí se najít ztracený smysl slova „plat-
forma“, které se v současné době řadí po bok ino-
vativním technologiím, komplexním výzvám nebo 
systémovým řešením. Aplikační platformy budou 
rovněž jedním z témat konference ARC Industry 
Forum Europe, o níž se dočtete na str. 37.

Příjemné a podnětné čtení přeje

Petr Bartošík, šéfredaktor
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