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Společnost Digi International je dodavatel 
produktů a služeb pro průmyslový a kritický in-
ternet věcí (IoT, resp. IIoT). Je možné ji dopo-
ručit zvláště těm, kdo chtějí využívat produk-
ty propojené internetem k řízení technologic-
kých provozů a správě kritické infrastruktury 
v náročném prostředí, kde 
je současně vyžadována 
velká bezpečnost, spoleh-
livost, zabezpečení i výpo-
četní výkon – což jsou po-
žadavky, které jdou často 
proti sobě. Firma byla za-
ložena v roce 1985, síd-
lo má v městě Hopkins 
v Minnesotě v USA, ale 
své služby aktivně nabí-
zí i v Evropě, kde se s ní 
lze setkat např. na mnoha 
významných mezinárod-
ních veletrzích – letos na 
veletrhu Embedded World 
v Norimberku i na Hanno-
ver Messe.

Digi International na-
bízí zákazníkům z průmyslu produkty pro při-
pojení technologických zařízení do IoT: rou-
tery a komunikační brány pro PLC, snímače 
nebo záznamníky dat. Nabídka softwaru za-
hrnuje nástroje pro řízení a konfiguraci ko-
munikujících zařízení, sledování výkonnosti 
a jejich digitální zabezpečení.

Digi Remote Manager se představuje

Základem softwarových nástrojů je Digi 
Remote Manager® (DRM), platforma pro 
dohled nad distribuovanými zařízeními IoT 
a pro jejich řízení (obr. 1). DRM dává pro-
vozovatelům komunikačních sítí, technikům 

Centralizovaná správa IoT zařízení 
prostřednictvím softwaru Digi Remote Manager

a správcům všechny nástroje potřebné pro 
monitorování, aktualizace a řízení hardwaru 
připojeného prostřednictvím rádiových sítí 
LTE. Současně jim nechává volnost integro-
vat další nástroje pro monitorování sítě a sle-
dování produktivity zařízení.

Letos byla platforma DRM doplněna 
o další nástroje pro připojení zařízení, síťové 
funkce, analytické nástroje a funkce pro edge 
computing. Operátoři a správci systémů IoT 
tak mohou ještě rychleji a snáze určit stav 
a umístění spravovaných zařízení.

Paleta funkcí

Mezi standardní funkce DRM patří:
– příkazy pro ovládání spravovaných zaří-

zení v přenosovém kanále i mimo něj (in 
band, out of band),

– aktualizace firmwaru, konfigurací a soft-
waru pro edge computing ve spravovaných 

zařízeních na dálku metodou OTA (Over 
the Air),

– viditelnost a řízení prostřednictvím síťo-
vých zařízení edge s rádiovými sítěmi Zig-
Bee a podobnými,

– přístup k aplikacím logického řízení v zaří-
zeních edge (to přináší možnost předzpra-
covat data ve vrstvě edge a snižuje poža-
davky na přenos dat do cloudu) a vytváření 
aplikací s využitím jazyka Python (obr. 2),

– automatické přiřazení softwaru a konfigu-
race během instalace zařízení,

– periodické skenování sítě a upozornění na 
zařízení, která neprošla kontrolou shody,

– pokročilé směrování a carrier routing, ana-
lytické nástroje pro WAN a LAN,

– pokročilé VNP, vytváření tunelů a vzdále-
ná správa zařízení LAN na dálku.

Připojení do cloudu prostřednictvím 
modulů Application Connector

Kromě těchto standardních funkcí jsou 
v DRM moduly Application Connector, které 
uživatelům poskytují možnost snadno připojit 
zařízení ke cloudové platformě podle vlastní-

ho výběru. S předem nakonfigurovaným roz-
hraním API mají uživatelé rychlý a snadný 
přístup k zařízením edge, z nichž mohou číst 
data a analyzovat je pro zlepšení výrobních 
procesů, urychlení přijímání rozhodnutí a lep-
ší reakce na měnící se podmínky.

Firma Digi International postupně uvá-
dí další moduly Application Connector, aby 
tak umožnila uživatelům integrovat specific-
ké nástroje potřebné pro analýzu a řízení je-
jich podnikových procesů bez nutnosti vyvíjet 
vlastní proprietární řešení (obr. 3).

Mnozí si kladou otázku, do jaké míry je vhodné využívat internet věcí i pro správu zaří-
zení v kritických úlohách. Článek představuje softwarovou platformu Digi Remote Ma-
nager od firmy Digi International, určenou k monitorování stavu zařízení a jejich správu 
v sítích IoT a splňující náročné podmínky průmyslových provozů.

Obr. 3. Prostřednictvím softwarových modulů 
Application Connector je možné DRM připojit 
na různé cloudové platformy (AWS, Azure, 
Google, ThingLogix, Noregon, MediumOne, 
UniqueID a další)

Obr. 1. Digi Remote Manager, DRM, lze provozovat na stolních 
počítačích, tabletech i mobilních telefonech

Obr. 2. Architektura DRM je založená na modulech vytvořených v jazyku Python
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Aplikace pro mobilní zařízení

Aplikace DRM Mobile (dostupná v Goo-
gle Play i App Store) nabízí další funkce: kro-
mě mobilního dohledu mohou uživatelé re-
gistrovat svá zařízení pomocí QR kódu. Do-
stupná je potom jejich adresa MAC, Device 
ID, instalační software nebo defaultní heslo. 
Jakmile je zařízení registrováno do zákaznic-
kého účtu, je možné do něj prostřednictvím 
funkce správy profilu automaticky nahrávat 
zákaznické konfigurace.

Edge computing

Nejnovější generace routerů Digi umož-
ňuje zabezpečený běh zákaznických aplika-
cí „na hraně“ sítě IoT, tedy ve vrstvě edge. 
Protože logické funkce i počáteční zpracová-
ní dat jsou realizovány v blízkosti provozo-
vaných zařízení, snižuje se zatížení mobilní 
sítě a náklady na přenos dat. Pro vytváření 
zákaznických aplikací je k dispozici knihov-
na skriptů v jazyce Python.

Zabezpečení dat a komunikace

Pro správu podnikových sítí IIoT a posky-
tovatele služeb je zvláště důležité zabezpe-
čení připojení. Produkty i služby společnosti 
Digi International proto pravidelně procházejí 
přísnými interními i externími audity. Odpo-
vědní pracovníci firmy mají certifikace CISSP 
(Certified Information Systems Security Profe-
ssional), RHCE (Red Hat Certified Engineer), 
CCNP (Cisco Certified Network Professional), 
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert), 
CSA (Certified Security Analyst), CEH (Cer-
tified Ethical Hacker) a Certified Lead Imple-
menter podle ISO 27002. DRM pomáhá spl-
ňovat požadavky na zabezpečení centralizací 
distribuce bezpečnostních záplat, plánováním 
přenosové kapacity, centralizovaným logová-
ním, skenováním shody s pravidly a upozor-
něním na neshodná zařízení, řízením změn, 
zálohováním a obnovou ze zálohy i detekcí 
pokusů o napadení. Komunikace prostřednic-
tvím DRM dokonce vyhovuje podmínkám na 
šifrování lékařských záznamů (v USA) HIPAA 

(Health Insurance Portability and Accounta-
bility Act).

Shrnutí

„Internet věcí nejsou jen propojená zaří-
zení, ale bez propojení nelze IoT realizovat,“ 
řekl Scott Nelson, Chief Product Officer spo-
lečnosti Digi International. „DRM pomáhá 
našim zákazníkům zajistit, aby jejich zaříze-
ní nejen byla online, ale aby byla připojena 
bezpečně a pracovala efektivně.“

Nezáleží na tom, kde ve světě je zaříze-
ní umístěno – třeba i na místech, kde by člo-
věk ani být nechtěl, jako jsou vrtné plošiny 
v moři nebo kompresorové stanice v poušti –, 
ani na tom, jaký analytický software zákaz-
ník používá, DRM vždy zprostředkuje spo-
lehlivý a bezpečný přenos dat důležitých pro 
optimalizaci podnikových procesů.

Více informací zájemci najdou na adrese 
www.digi.com/pr/digi-remote-manager.

Petr Bartošík
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y   Společnosti Siemens 
a Kazanorgsintez podepsaly 
kontrakt na výstavbu 
elektrárny v Tatarstánu

Společnosti Siemens a Kazanorgsintez (sou-
část TAIF Group) potvrdily kontrakt na výstav-
bu elektrárny s kombinovaným cyklem o výkonu 
250 MW v Tatarstánu v Ruské federaci. Smlou-
vu podepsali v průběhu fóra Russian Energy 
Week generální ředitel firmy Kazanorgsintez Fa-
rid Minigulov a prezident firmy Siemens v Rus-
ku Alexander Liberov. Podle kontraktu se firma 
Siemens stala generálním dodavatelem projek-
tu elektrárny, kterou bude využívat sama firma 
Kazanorgsintez. Součástí elektrárny budou ply-
nová turbína SGT5-2000E a parní turbína SST-
-600, která využívá vysokotlakou páru vyrábě-
nou chlazením plynové turbíny, obě se svým 
generátorem. Dodán bude také distribuovaný 
řídicí systém elektrárny a zařízení pro distribu-
ci elektřiny. Uvedení do provozu je plánováno 
na rok 2023. Celkový objem kontraktu je při-
bližně 290 milionů eur. Součástí kontraktu jsou 
rovněž dvě servisní smlouvy: Siemens se zava-
zuje udržovat po dobu třinácti let nejen novou 
250 MW elektrárnu pro Kazanorgsintez, ale také 
495 MW elektrárnu Nizhnekamskneftekhim. Ta 
byla prvním velkým společným projektem firmy 
Siemens s firmou ze skupiny TAIF.

Jedním z důvodů výstavby nových zdrojů 
elektřiny je omezení dopadů na životní pro-
středí. Palivem pro plynovou turbínu elektrár-
ny s kombinovaným cyklem totiž bude gene-
rátorový plyn (syngas), vznikající jako vedlej-
ší produkt v pyrolytických pecích závodu na 
výrobu etylenu, jenž dosud neměl jiné využi-
tí. Firma tím vyřeší dva problémy najednou: 
bude mít palivo pro novou elektrárnu a smy-

sluplně využije vedlejší produkt závodu na 
výrobu etylenu. (Bk)

  Národní centrum 
Průmyslu 4.0 má nové 
představenstvo

Předsedou představenstva Národního cen-
tra Průmyslu 4.0 (NCP 4.0) je Jiří Kabelka 
z DEL, a. s., a místopředsedou Petr Šimoník 
z Vysoké školy báňské – Technické univerzity 
Ostrava. „V Národním centru Průmyslu 4.0 se 
angažuji již od jeho počátku,“ říká Jiří Kabel-
ka ke svému zvolení a dodává: „Své předsed-
nictví vnímám jako závazek a zároveň ocenění 
naší společnosti DEL. Věřím, že adopce tech-
nických inovací může Českou republiku po-
sunout opět na špičku Evropy, a svou činností 
v rámci NCP 4.0 k tomu chci dále přispívat.“

Členy představenstva NCP 4.0 jsou zá-
stupci dalších partnerů, a to prof. Vladimír 
Mařík za ČVUT v Praze, prof. Pavel Václavek 
za VUT v Brně, Eduard Palíšek za Siemens, 
Jana Polášek Filová za Škoda Auto, Jaroslav 
Řasa za ABRA Software a Jiří Holoubek za 
Svaz průmyslu a dopravy. „V představenstvu 
NCP 4.0 se nám podařilo koncentrovat vůd-
čí osobnosti českého průmyslu, což ještě více 
posílí a znásobí dopad aktivit, které realizu-
jeme,“ komentuje složení představenstva ře-
ditel NCP 4.0 Jaroslav Lískovec.

Národní centrum Průmyslu 4.0 je otevře-
ná akademicko-průmyslová platforma, která 
v současné době sdružuje téměř 50 partnerů 
z oblasti akademické a průmyslové sféry včet-
ně technických univerzit ČVUT, VUT, VŠB-
-TUO, TUL a ZČU. Hlavními průmyslovými 
partnery jsou Siemens a Škoda Auto. NCP 4.0 
se zaměřuje také na start-upy a malé a střed-

ní firmy. Důležitou součástí NCP 4.0 je ex-
perimentální pracoviště Testbed pro Průmy-
sl 4.0, které demonstruje výrobu podle kon-
ceptu průmyslu 4.0. (ev)

  Mezinárodní konference 
SCADA Security

Ve dnech 4. a 5. listopadu 2019 se bude 
v Praze konat mezinárodní konference 
SCADA Security, na které vystoupí čeští 
i zahraniční odborníci s praktickými ukáz-
kami útoků na kritické informační a komu-
nikační systémy a představí nejefektivněj-
ší metody obrany. Na konferenci se rov-
něž bude diskutovat o aktuálních otázkách 
ohledně zavádění moderních komunikačních 
sítí (5G) ve vztahu k digitalizaci průmyslu 
(Industry 4.0 – Connected World, mobilita 
a internet věcí) a kybernetické bezpečnosti. 
Paralelní workshopy se budou věnovat nejen 
kyberneticko-bezpečnostní osvětě, ale i tako-
vým tématům, jako je využívání moderních 
ICT při ochraně obyvatelstva.

Účast na konferenci potvrdil např. Mar-
tin Fabry (Accura), Serhii Halahan (NPC 
UKenergo), Dettmer Hendrik (TÜV Trust 
IT), Jiří Kasner (Colsys-Automatik), Vla-
dimír Rohel (Národní agentura pro komu-
nikační a informační technologie) a Tobi-
as Schroeder.

Součástí konference je i výstava produk-
tů a řešení renomovaných tuzemských i za-
hraničních firem, které budou prezentovat 
nejmodernější technologie a řešení z oblas-
ti SCADA/ICT a kybernetické bezpečnosti.

Další informace, program a online regist-
race jsou k dispozici na webových stránkách 
konference: http://bit.ly/35nRJgn. (ed)


