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komunikační systémy

Technika M2M od firmy Kontron

Společnost Kontron dodává pro M2M ser-
verové sestavy a desky AdvancedTCA pro 
datová centra a vestavné počítače, které mo-
hou být využity jako přímé komunikační uzly 
nebo komunikační brány M2M.

Kontron spolupracuje se svými partnery, 
aby co nejvíce zjednodušil využití systémů 
M2M. K dispozici jsou aplikačně specifické, 
k okamžitému použití připravené platformy 
využívající nejmodernější procesory Intel® 
Atom™. Návrháři aplikačních 
programů tak s podporou firmy 
Kontron uspoří až 90 % vývojo-
vých prací. 

Koncepce „vše v jednom“ 

Systémy M2M od firmy Kon-
tron umožňují vývojářům vy-
užít jediné zařízení pro vývoj 
a testování inteligentních slu-
žeb i jejich provoz. Jsou navr-
ženy pro hromadnou výrobu, ale 
při zachování velké flexibility. 
Pro hromadnou výrobu dodává 
Kontron systémy vycházející ze 
standardního provedení, ale při-
způsobené tak, že jsou vynechá-
ny všechny služby a komponen-
ty, které nejsou třeba. Snižují se 
tak náklady na zařízení bez nut-
nosti investovat do vývoje zá-
kaznického systému.

Vývojový tým společnosti 
Kontron ve spolupráci s firmou 
Intel a partnery – dodavateli 
MAP, identifikoval základní po-
žadavky na flexibilní systém ko-
munikačních uzlů a bran M2M 
podle koncepce „vše v jednom“. 
Komunikační modul se umísťuje v bezpro-
střední blízkosti monitorovaného zařízení, 
sleduje jeho činnost, lokálně analyzuje data, 
vytváří z nich relevantní informace, generu-
je komunikační transakci a informace efek-
tivně přenese do cloudu. Komunikační modul 
má velikost přibližně krabičky cigaret a lze jej 
snadno upevnit na místo použití montážním 
úchytem. Sestava zařízení byla určena tak, aby 
měla optimální výpočetní výkon při malých 
rozměrech. Příkon je malý, a zařízení tak může 
pracovat bez chlazení ventilátorem. To zvyšuje 
jeho spolehlivost. Zařízení také umí pracovat 
s audio- a videosignály. Mnohá zařízení M2M 
potřebují mít výkonné grafické funkce a HD 
audiovýstup, protože plní funkce jak M2M, tak 
HMI, nebo jsou tyto funkce požadovány pro 
testování aplikačního programu. Proto byl za 
základ vybrán vestavný počítač COM (Com

M2M dnes a zítra (část 2)

puter on Modules) řady nanoETXexpress®-TT 
(obr. 3) o velikost přibližně kreditní karty. Zá-
kaznická nosná deska umožňuje připojit po-
mocné I/O a plně využít funkce můstku Intel 
Platform Controller Hub EG20T. 

Na obr. 4 jsou ukázány vazby mezi nosnou 
deskou a vestavným počítačem COM. M2M 
Smart Services Development Kit je sada na-
vržená pro vývoj zařízení metodou plug and 
play. Koncepce „vše v jednom“ je pro vývoj 
zařízení velmi výhodná, protože v jedné sadě 
jsou nástroje pro různé způsoby bezdráto-

vé komunikace: modul pro Wi-Fi s rychlostí 
300 Mb/s podle norem 802.11b/g/n na frek-
venci 2,4 GHz a 802.11a na frekvenci 5 GHz 
a dále rádiový modul pro WPAN 802.15.4, 
podporující široké spektrum protokolů a to-
pologií, jako jsou např. 6LoPAN, Wireless-
HART, ZigBee a další, s unikátní vrstvou roz-
hraní MAC. Protože obor M2M se vyvíjí, je 
sada připravena na implementaci dalších pro-
tokolů a způsobů komunikace.

Vestavěny jsou také ovladače pro modul 
5521gw od firmy Ericsson, určený pro sítě 
3G GSM a schválený organizací PTCRB 
(mezinárodní organizací zabývající se cer-
tifikací zařízení pro mobilní sítě). Použití 
takových certifikovaných modulů význam-
ně zkracuje dobu potřebnou k tomu, aby 
mobilní operátor výsledné zařízení schválil 
pro použití ve své síti. Kontron nabízí dvě 

varianty vývojové sady: s modulem Ericsson 
a bez něj, ovšem s možností instalovat jiné 
moduly 3G nebo 4G, vyžadované zákazní-
kem nebo odpovídající technické specifika-
ci mobilní sítě, která je v místě k dispozici. 
V obou případech musí být do modulu vlo-
žena karta SIM. 

Flexibilní koncepce umožňuje dodat sadu 
s omezeným souborem způsobů komunikace. 
Na obr. 5 je ukázána sestava desek sady včet-
ně volitelného modulu 3G. 

Softwarové platformy M2M pro aplikační 
programy

Jednou z výhod toho, že sada je postave-
na na architektuře Intel, je množství partne-
rů s již vyvinutým softwarem podporujícím 
M2M. Dodavatelé softwaru dodávají operač-
ní systémy i middleware potřebné pro provoz 
systémů M2M. Software dodávaný s vývojo-
vou sadou, Kontron M2M System, obsahuje 
zdarma devadesátidenní zkušební verzi Wind 
River Linux 4.1. Součástí sady je dále ovla-
dač Wind River LiveUSB s adaptérem, jenž 
obsahuje softwarový stack a ovladače k tes-
tování bezdrátové komunikace. Ovladače 
jsou určeny pro vývoj, provoz a odlaďování 
vestavného softwaru přímo v systému Kon-
tron M2M System a s využitím vývojových 
nástrojů Wind River.

Partnery společnosti Kontron jsou také fir-
my, které dodávají MAP, middleware a vývo-
jové sady SDK (Software Development Kit) 
pro návrh i provoz zařízení M2M. Vývojové 
sady pro vývoj zařízení jsou určeny pro fir-
my, které chtějí vytvářet svůj vlastní zdro-
jový program a integrovat jej do kompletní-
ho systému. Pro vývoj softwarových agentů 
a konektivity aplikačních programů je k dis-
pozici API zařízení a cloudového aplikační-
ho programu. Dále jsou k dispozici nástro-
je pro integraci a odladění připojení modulů 
pro mobilní síť. Naproti tomu vývojové sady 
pro provoz zařízení obsahují kompletní sys-
tém včetně konektivity pro mobilní sítě a ne-
vyžadují žádné programování, jen konfigura-
ci prostřednictvím grafických konfiguračních 
nástrojů a funkcí point and click a drag and 
drop. Doba uvedení výrobku na trh je pak mi-
mořádně krátká.

Příkladem dodavatele SDK pro vývoj za-
řízení je firma Eurotech, příkladem dodava-
tele SDK pro provoz zařízení je ILS Techno-
logy. Obě firmy jsou partnery firmy Kontron 
a jejich sady mohou společně se systémem 
Kontron M2M System bez problémů vyu-
žít všichni zákazníci z řad OEM, ať jsou je-
jich požadavky jakékoliv. Obě společnosti 
již mají s M2M bohaté zkušenosti, včetně 
zajištění bezpečnosti komunikace a soula-

Obr. 3. Kontron nanoETXexpress®-TT

(dokončení z minulého čísla)
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du s regulatorními pravidly. K dispozici je 
certifikovaný dynamický modulární systém 
pro jazyk Java OSGi Framework a služ-
by pro práci v cloudu. SDK od dodavatelů 
MAP usnadňují vývojářům aplikačních pro-
gramů a služeb implementaci služeb cloudu 
s vy užitím různých způsobů rádiové komu-
nikace. Zkušební verze SDK od firmy Euro-
tech je součástí dodávky sady Kontron M2M 
Smart Services Developer Kit, SDK od fir-
my ILS Technology je dostupná na www.
ilstechnology.com/kontron. 

Protože hardware od společnosti Kontron 
je založen na standardních komponentách, 
lze využít i middleware a služby cloudu od 
jiných dodavatelů softwaru. 

Nové protokoly pro M2M

Vývoj M2M je spojen s vývojem nových 
protokolů. Jsou to zejména tyto:
– EXI, Efficient XML Interchange, využí-

vá binární formát XML a obecně omezu-
je „mnohomluvnost“ dokumentů v XML 
a náklady na syntaktickou analýzu (tzv. 
parsing).

– CoAP, Constrained Application Protocol 
optimalizuje HTTP, a redukuje tak objem 
dat přenášených v komunikační síti.

– 6LoWPAN, Internet Protocol v6 Over Low 
Power Wireless Personal Area Networks 
definuje zapouzdření a kompresní me-
chanismy, které umožňují odesílat a při-
jímat pakety IPv6 prostřednictvím sítí za-
ložených na 802.15.4; je využíván přede-
vším v distribučních sítích smart grids, ale 
i jinde.

– WirelessHART je otevřený standard vy-
vinutý sdružením HART Communication 
Foundation pro přenos zpráv v protokolu 
HART bezdrátovou sítí s topologií mesh. 
Využívána je architektura s časovou syn-
chronizací a samoopravnými mechanismy. 
Protokol je v současné době provozován 
s využitím rádiových modulů podle nor-
my IEEE 802.15.4 na frekvenci 2,4 GHz. 
Protokol HART byl vyvinut v polovině 
osmdesátých let minulého století firmou 
Rosemount Inc. (dnes součást Emerson 
Process Management) pro inteligentní sní-
mače. Původně šlo o proprietární protokol, 
ale brzy byla publikována jeho specifikace, 
aby jej mohli využívat i jiní výrobci mě-
řicí techniky. V roce 1990 byla vytvořena 
HART User Group a v roce 1993 přešla 
všechna práva spojená se značkou HART 
a specifikací protokolu na nově vytvořené 
sdružení HART Communication Foundati-
on. Protokol je otevřený a k dispozici kaž-
dému, kdo jej chce využívat. 

Problémy spojené s využitím M2M

Využití M2M není zcela bez problémů, 
jak je popsáno v následujících odstavcích.

Operátoři mobilních sítí mají regionálně 
omezenou působnost a obecně trvají na tom, 

že každé zařízení připojené do jejich sítě 
musí mít jejich certifikát. To vede ke zdrže-
ní při uvádění zařízení M2M na trh, protože 
již vyvinutá zařízení musí čekat na přidělení 
certifikátu. Kromě toho musí ten, kdo využí-
vá zařízení M2M v globálním měřítku, uza-
vřít smlouvu s přibližně třiceti až čtyřiceti 
operátory. Proto vznikla organizace MVNO, 

Mobile Virtual Network Operator, která vý-
robcům zařízení M2M pomáhá při zajišťová-
ní certifikátů a umožňuje využívat sítě mno-
ha světových operátorů na základě uzavření 
jediné smlouvy s MVNO. 

Náklady spojené s fakturací komunikač-
ních služeb jsou vysoké. Technika M2M po-
žaduje jednodušší a pružnější způsob účto-
vání komunikačních služeb, než je vazba na 
kartu SIM. Jde o tzv. push provisioning. Pří-
klady lze najít v jiných oblastech techniky, 
např. v oblasti smart metering nebo při účto-
vání služeb datových center (včetně např. vy-
užívání čteček Kindle od Amazonu).

Dalším citlivým problémem je zabezpečení 
dat. Zařízení M2M jsou obsluhována na dál-
ku a prostřednictvím vzdáleného přístupu lze 
měnit i jejich nastavení. To znamená dočasně 
otevřít komunikační kanál k provoznímu za-
řízení, aby bylo možné dostat se k požadova-
ným datům, ale přitom nesmí být možné číst 
ani měnit jiná data. Například při změně na-

stavení softwaru lékařského přístroje monito-
rujícího stav pacienta nesmí být možné číst ani 
měnit záznamy o pacientově zdravotním stavu. 

Ačkoliv zařízení M2M mohou v něčem 
připomínat inteligentní mobilní telefony, pří-
stup k zákazníkům musí být zcela jiný. Když 
má zákazník problém s mobilním telefonem, 
vezme ho a odnese do servisu. U zařízení 
M2M je tomu jinak: v síti autonomně pracu-
jí tisíce zařízení a je požadováno, aby byla 
v provozu 24 hodin denně. Servis musí být 
přednostně řešen vzdáleným přístupem, pro-
tože jakýkoliv výjezd technika je drahý a eli-
minuje ekonomickou výhodnost M2M. 

Obr. 4. Blokové schéma Kontron M2M Smart Services Development Kit
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V některých státech je používání mobil-
ních sítí zatíženo zvláštní daní nebo poplat-
ky. V USA je to např. příspěvek do fondu 
USF (Universal Service Fund). Zařízení, 
která nejsou schopna hlasové komunika-
ce nebo využívání SMS, jsou od poplat-
ku osvobozena. Ovšem v jiných státech to 
může být jinak a lze očekávat, že vlády ně-
kterých zemí ve snaze zvýšit příjem státní-
ho rozpočtu zavedou poplatky i pro služ-
by M2M provozované prostřednictvím sítí 
mobilních operátorů. Uvedený postup může 
zásadně změnit ekonomickou rozvahu vy-
užití M2M. 

Využití M2M pro kritické úlohy

Některé úlohy, v nichž je využívána M2M, 
jsou označovány jako kritické. Jde např. 
o úlohy sledování zdravotního stavu pacien-
ta, kde selhání komunikace může ohrozit jeho 
zdraví. V průmyslu může selhání komunikace 
zapříčinit výrobu nekvalitních produktů nebo 
vést k havárii. Proto je při uzavírání smluv 
o poskytování služeb požadována vysoká spo-
lehlivost a datová centra, kde je služba nain-
stalována, musí mít redundantní architekturu. 
Vyžadována je také zvýšená míra zabezpeče-
ní před útoky počítačových virů a podobnými 
bezpečnostními incidenty.

M2M v zemích s rozvíjející se 
ekonomikou

S rozvojem M2M lze počítat také v ze-
mích s rozvíjející se ekonomikou, jako jsou 
Brazílie, Indie, Čína nebo Korea. Tyto země 
mají dostatek finančních zdrojů pro výraz-
ný rozvoj M2M. Iniciativy rozvoje M2M na 
Středním východě byly přerušeny ekono-
mickou krizí. V jiných rozvojových zemích, 
např. ve většině zemí Afriky, nelze vzhle-
dem k omezeným finančním zdrojům a po-
litické nejistotě v dohledné době s rozvojem 
M2M počítat.

Od inteligentních systémů 
po inteligentní města

V mnoha zemích světa se objevují inici-
ativy, jejichž výsledkem má být stavba tzv. 
inteligentních sídel na „zelené louce“ nebo 
změna infrastruktury existujících sídel smě-
rem k tzv. inteligentním městům. Cílem je 
zejména efektivní využívání energie. Kon-
cepce smart grid s sebou přináší nová sché-
mata účtování poplatků za elektřinu a za 
poskytování služeb, které pomohou opti-
malizovat spotřebu elektřiny v celé oblasti. 
Koncepce inteligentních měst počítá i s vy-
užitím služeb M2M v automatizaci domác-
ností a budov. 

Standardizace

Na světě existuje několik sdružení, která 
si vytkla za cíl standardizaci v oblasti M2M. 

Všechna považují za své priority zabezpečení 
informací a ochranu osobních dat. 

Evropské sdružení ETSI patří k nejvý-
znamnějším a zdá se, že je před ostatními 
o krok vpředu. Americká skupina TIA TR 
50-1 prosazuje standardizaci M2M v USA. 
Má subkomise a pracovní skupiny, zabýva-

jící se např. právě zabezpečením dat. V Číně 
se o standardizaci v oblasti M2M stará pra-
covní skupina TC 10 v rámci CCSA. V Indii 
se standardizací v oblasti M2M zabývá orga-
nizace GISFI. Kromě harmonizace s globál-
ními standardy vyvíjí také aktivity v oblasti 
využití M2M pro sledování dodavatelských 
řetězců v potravinářství. 

Úsilí v oblasti standardizace je věnováno 
také vývoji vestavných modulů SIM, nahra-
zujících klasickou kartu SIM, a v možnos-
ti změnit způsob adresování a identifiková-
ní zařízení M2M v mobilních sítích. Velkou 
změnou pro M2M by mohl být další vývoj 
mobilních sítí s cílem zefektivnit v nich pře-
nosy dat.

Kontron a budoucnost M2M

Kontron je osvědčený dodavatel v oblas-
ti vestavných systémů. Pro rozvíjející se trh 

M2M dokáže dodávat sestavy z katalogu, zá-
kaznicky přizpůsobené sestavy i sestavy vy-
vinuté zcela na míru požadavkům zákazníka. 
Tyto sestavy se mohou stát základními ka-
meny zařízení M2M. Ve spolupráci se svými 
partnery dokáže Kontron poskytnout zákaz-
níkům takové produkty a služby, které maxi-

málně zjednoduší vývoj zařízení a zkrátí dobu 
jejich uvedení na trh. 

Velké příležitosti v oblasti M2M vidí ana-
lytici a dodavatelé komunikační techniky 
v souvislosti s příchodem mobilních sítí LTE 
a 4G. Kontron má již nyní dobrou pozici 
v oboru telekomunikační techniky a síťové 
infrastruktury a to je pro zapojení zařízení 
M2M do cloudů nesporná výhoda. Kontron 
nabízí např. otevřené platformy Advanced-
TCA a MicroTCA, hardwarové komponen-
ty pro tyto systémy, ale také systémy pro 
mimořádně spolehlivé skříňové telekomuni-
kační servery.

Společnost Kontron optimalizuje svou 
nabídku podle potřeb trhu, aby byla schopna 
nabídnout pro oblast M2M vždy to nejlepší 
řešení, ať jde o jednotlivé komunikační uzly 
nebo infrastrukturu cloudu. 

(Kontron AG)

Obr. 5. Sestava desek sady Kontron M2M Smart Services Development Kit včetně volitelného 
modulu 3G
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