
��AUTOMA  8-9/2008

projekty a praxe 

čtvrtinu otáčky, umožňují zkrátit dobu potřebnou na zapojení elek-
trické instalace až o 80 %.

Dále, aby se dosáhlo co největší spolehlivosti jeho chodu, jsou 
silové rozvody v logistickém centru chráněny inteligentními jisticí-
mi moduly MICO. Ty nepřetržitě sledují proudy ve všech napájecích 
vedeních 24 V DC a jsou zárukou toho, že balení zásilek a jejich dis-
tribuce z logistického centra se nikdy nezastaví. Personál nepřetržitě 
vizuálně informují o současném stavu systémů v centru porůznu umís-
těné světelné signální sloupky. Vybrán byl typ Murrelektronik Mod-
light70, vybavený výkonnými svítivými diodami s velmi intenzivním 
světlem (obr. 4). Svítivé diody nevyžadují po celou dobu svého provoz-
ního života, čítající asi 100 000 hodin, žádnou údržbu. Signální slou-
pek Modlight70 bude též představen ve stánku českého obchodního 
zastoupení Murrelektronik CZ na veletrhu MSV 2008 v Brně.

Dvojí přínos logistického centra

V současné době, po téměř dvouletém intenzivním provozu logis-
tického centra, je dobře patrný rozhodující přínos produktů značky 
Murrelektronik použitých v automatizačním systému pro jeho hladký 
a spolehlivý chod. Pro společnost z Oppenweileru z toho plynou dvě 
potěšující zjištění: za prvé má výkonný a moderní nástroj k podpoře 
logistiky jako jedné ze svých klíčových dovedností a za druhé se její 
produkty při automatizaci logistických center tohoto druhu osvědčily 
a mají o ně zájem i další dodavatelé působící v daném odvětví.

(MurrelektronikCZ, spol. s r. o.)

MB CAP ULTRA

Bez baterií a bezúdržbově
Spolehlivé zajištění napájení 24V DC od milisekund až po 
dobu několika minut při výpadcích a poklesech napětí.
S komunikací USB do ŘS.
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krátké zprávy 
 Nejpalčivější problém informační 

bezpečnosti: úniky dat 
Společnost Trend Micro Incorporated, která se zabývá zabezpe-

čením firemních informačních systémů a obsahu internetu, v nedáv-
no zveřejněné zprávě uvedla, že nejpalčivějším problémem americ-
kých, britských, německých a japonských společností se stávají úni-
ky dat. Ukazují to výsledky její studie, která zkoumala zkušenosti 
podnikových uživatelů počítačů s bezpečnostními hrozbami.

Průzkum, v němž bylo dotazováno 1 600 podnikových uživatelů 
ve Spojených státech, Velké Británii, Německu a Japonsku, zjistil, 
že únik citlivých dat a informací je považován za druhou nejhor-
ší hrozbu, hned po virech, a za mnohem závažnější nebezpečí než 
např. spam, spyware a phishing. 

Respondenti ve Spojených státech jsou ve srovnání se svými 
kolegy poučenější: 74 % dotazovaných uvedlo, že vědí, které fi-
remní informace jsou důvěrné a ve vlastnictví firmy. Pro srovnání, 
ve Velké Británii to bylo 67 %, v Německu 68 %, ale v Japonsku 
pouhých 40 %. Výjimkou jsou zde velké společnosti, které jsou 
na svá data opatrnější než malé firmy. Pečlivější jsou také mobilní 
uživatelé: např. ve Spojených státech 79 % mobilních koncových 
uživatelů uvedlo, že vědí, které informace jsou důvěrné, ve srov-
nání s 69 % uživatelů stolních počítačů.

Studie také zjistila, že 46 % společností nemá žádná pravidla 
zamezující úniky dat. Ve všech sledovaných zemích to jsou opět 
větší společnosti, které častěji používají preventivní pravidla, než 
malé firmy.

K nejběžnějším aktivitám pro boj s úniky dat patří instalace 
a využívání bezpečnostního softwaru. Poněkud pozadu zůstává 
proškolení zaměstnanců.

Většina úniků citlivých informací, záměrných i nechtěných, má 
svůj původ uvnitř firmy. Viníky jsou nejčastěji oprávnění uživatelé, 
kteří mají přístup k datům v podnikové síti. Je proto namístě zamys-
let se nad instalací vhodného systému, kombinujícího přesnou správu 
oprávnění k práci s daty s jednoznačnou identifikací uživatelů, niko-
liv snadno zneužitelným heslem, ale např. pomocí otisků prstů.
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