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Příště si přečtete
Serverová architektura FDT zvyšuje zabezpečení dat
v systémech IIoT
Zabezpečení dat a informací v průmyslu je komplikovaná úloha
s mnoha problémy, které nelze řešit jednoduše nákupem nejnovější
techniky. Zabezpečení průmyslových řídicích systémů vyžaduje kromě
odpovídajících nástrojů implementovat také odpovídající procesy.
V průmyslových řídicích systémech bývá často bránou pro
kybernetický útok individuální PC. Problematika zabezpečení řídicích
systémů se však zásadně mění s příchodem průmyslového internetu
věcí, IIoT. Nové úkoly se rovněž objevují s integrací provozního řízení
a informačních systémů podniku (OT/IT). Mnohé podniky takovou
integraci nepodporují a zakazují přímé i nepřímé připojení provozních
řídicích systémů na internet, zvláště tam, kde jde o kritické procesy.
Článek popisuje doporučení pro zabezpečení řídicích systémů na
úrovni provozního řízení podle doporučení sdružení FDT Group.

Bezdrátové sítě – zdroj problémů?
Při navrhování řídicích systémů využívajících bezdrátovou
komunikaci v průmyslu se klade velký důraz na spolehlivost přenosu.
Kvalitu komunikace ovlivňuje mnoho hledisek. Na trhu je spousta
typů bezdrátových sítí, vhodných pro různé typy úloh: IoT, IIoT
(průmysl 4.0) apod. Článek vysvětluje, na jaké parametry je třeba při
výběru vhodné sítě brát ohled z hlediska spolehlivosti přenosu a jak
navrhnout bezdrátový systém, jehož spolehlivost bude srovnatelná
s klasickou kabelovou komunikační sítí.

Novinky v sortimentu bezpečnostních komponent
od firmy Beckhoff
Během posledních měsíců bylo uvedeno na trh několik nových
bezpečnostních terminálů a boxů pro EtherCAT. Díky představeným
novinkám získávají zákazníci možnost zpracovat projekty zařízení se
zvýšenými bezpečnostními požadavky s různými typy architektury
bezpečnostního a řídicího systému. Modularita je z uživatelského
hlediska velmi důležitá a přináší zákazníkům nové výhody. Mohou
realizovat širokou škálu bezpečnostních projektů: od samostatných
bezpečnostních obvodů bez TwinCAT přes kompaktní a tradiční
centralizované projekty s jedním procesorem a skupinou vstupně-výstupních bezpečnostních terminálů až po distribuované řízení,
kdy jsou bezpečnostní funkce rozprostřeny do několika komponent
a je možné předzpracování signálů a oddělené řízení dílčích
bezpečnostních částí větších projektů.

Zavedení agilního řízení a principů svobodné firmy
vedlo v české automatizační firmě ICE ke zvýšení
obratu i zisku
Česká firma ICE (ICE Industrial Services, a. s.) navrhuje a realizuje
projekty pro průmyslovou automatizaci. Šestý rok její existence
vnesl do interního fungování velké změny: díky zavedení principů
agilního řízení spolu s prvky holakracie dosáhla celkového obratu
přesahujícího 200 milionů korun a zisku před zdaněním na úrovni
26 milionů korun. U obratu přitom šlo o meziroční navýšení
o 25 %, zisk se více než zdvojnásobil. ICE tak je nejen první českou
svobodnou automatizační firmou, ale i prvním důkazem, že důvěra
a zodpovědnost v rukou zaměstnanců přinášejí pozitivní hospodářské
výsledky i v tradičních průmyslových odvětvích.
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