
Przemysł 4.0 i Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) stały się jednymi z najczęściej omawianych koncepcji 

biznesowych w przemyśle w ostatnich latach. Jednak Przemysł 4.0 i IIoT są często prezentowane na 

wysokim poziomie przez konsultantów, którzy prezentują się klientom z perspektywy biznesowej, co 

oznacza, że leżąca u ich podstaw złożoność techniczna jest nieistotna. Konsultanci skupiają się na 

modelach biznesowych i efektywności operacyjnej, co jest bardzo atrakcyjne, gdzie korzyści finansowe 

i nowe modele biznesowe są łatwo zrozumiałe dla ich klientów. Niestety, te prezentacje często robią 

wrażenie i dodają energii dyrektorom, którzy dostrzegają korzyści biznesowe, ale nie ujawniają 

klientowi technicznej abstrakcji złożoności niższej warstwy, która leży u podstaw Internetu 

Przemysłowego. Staramy się rozwiązać ten problem i chociaż zaczynamy od ogólnego spojrzenia na 

potencjalne korzyści z zachęt biznesowych i modeli IIoT oraz opisujemy udane przypadki użycia, 

posuwamy się naprzód, aby zrozumieć problemy techniczne wymagane do zbudowania sieci IIoT. 

Celem jest dostarczenie uczestnikom biznesowym i technologicznym informacji wymaganych do 

wdrażania i dostarczania sieci IIoT 

Wprowadzenie do internetu przemysłowego 

GE (General Electric) ukuło nazwę „Internet przemysłowy” jako swój termin na przemysłowy Internet 

rzeczy, a inni, tacy jak Cisco, nazwali go Internetem wszystkiego, a inni Internetem 4.0 lub innymi 

wariantami. Jednak ważne jest, aby odróżnić pionowe strategie IoT, takie jak konsumenckie, 

komercyjne i przemysłowe formy Internetu, od szerszej horyzontalnej koncepcji Internetu Rzeczy (IoT), 

ponieważ mają one bardzo różne grupy docelowe, wymagania techniczne i strategie. Na przykład rynek 

konsumencki ma największą widoczność na rynku dzięki inteligentnym domom, osobistej łączności za 

pośrednictwem monitorów fitness, zintegrowanym urządzeniom rozrywkowym oraz osobistym 

monitorom samochodowym. Podobnie rynek komercyjny ma wysoką zbywalność, ponieważ oferuje 

usługi obejmujące produkty finansowe i inwestycyjne, takie jak bankowość, ubezpieczenia, usługi 

finansowe i handel elektroniczny, które koncentrują się na historii konsumenta, wynikach i wartości. Z 

drugiej strony Enterprise IoT to branża obejmująca małe, średnie i duże firmy. Jednak my skupiamy się 

na największym z nich wszystkich, Przemysłowym Internecie Rzeczy, który obejmuje ogromną liczbę 

dyscyplin, takich jak produkcja energii, produkcja, rolnictwo, opieka zdrowotna, handel detaliczny, 

transport, logistyka, lotnictwo, podróże kosmiczne i wiele innych . Aby uniknąć nieporozumień, 

będziemy podążać za przykładem GE i używać nazwy Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) jako terminu 

ogólnego, z wyjątkiem sytuacji, w których mamy do czynienia z koncepcyjnie i strategicznie różnymi 

paradygmatami, w którym to przypadku będzie to wyraźnie nazwane nazwą , takich jak Przemysł 4.0 . 

Wielu liderów przemysłowych przewiduje, że Internet przemysłowy zapewni bezprecedensowy 

poziom wzrostu i produktywności w ciągu następnej dekady. Liderzy biznesu, rządy, naukowcy i 

dostawcy technologii gorączkowo współpracują ze sobą, aby spróbować wykorzystać i zrealizować ten 

ogromny potencjał. Z perspektywy finansowej, jeden raport z badań rynkowych przewiduje wzrost o 

151,01 mld USD do 2020 r., przy CAGR wynoszącym 8,03% w latach 2015-2020. Jednak w praktyce, 

firmy widzą również, że wzrost przemysłowy można osiągnąć poprzez wykorzystanie potencjału 

Internet. Przykładem tego jest to, że producenci i rządy widzą teraz możliwość reindustrializacji i 

przywrócenia na ląd, przemysłu i produkcji, które wcześniej były wysyłane za granicę. Zachęcając do 

reindustrializacji, rządy mają nadzieję zwiększyć wartość dodaną z produkcji, aby zwiększyć PKB. 

Potencjalny rozwój Internetu przemysłowego nie jest bezprecedensowy, ponieważ w ciągu ostatnich 

15 lat sektor business-to-consumer (B2C) za pośrednictwem Internetu handlu detalicznego, mediów i 

usług finansowych odnotował gwiaździsty wzrost. O sukcesie B2C świadczy dominacja gigantów 

internetowych, urodzonych w Internecie, takich jak Amazon, Netflix, eBay i PayPal. Mamy nadzieję, że 

kolejna dekada przyniesie taki sam wzrost i sukces przemysłowi, który w tym kontekście obejmuje 

produkcję, rolnictwo, energetykę, lotnictwo, transport i logistykę. Znaczenie tego jest niezaprzeczalne, 

ponieważ przemysł wytwarza dwie trzecie światowego PKB, więc stawka jest wysoka. Internet 



przemysłowy jest jednak wciąż w powijakach. Pomimo dostępności Internetu przez ostatnie 15 lat, 

liderzy przemysłu wahali się, czy się zaangażować. Ich niezdecydowanie wynika z tego, że nie są pewni, 

jak wpłynie to na istniejące branże, łańcuchy wartości, modele biznesowe, siłę roboczą, a ostatecznie 

produktywność i produkty. Co więcej, w ankiecie przeprowadzonej wśród liderów biznesu w branży, 

87% stwierdziło w styczniu 2015 r., że nadal nie mają jasnego zrozumienia modeli biznesowych lub 

technologii. Można się tego oczywiście spodziewać, ponieważ Internet przemysłowy jest tak często 

opisywany na tak wysokim poziomie, że często oddziela złożoność technologii, które stanowią jego 

podstawę, do nieistotności. Na przykład w przedsiębiorstwach przemysłowych od dziesięcioleci mają 

czujniki i urządzenia wytwarzające dane do kontroli operacji. Podobnie, mają komunikację i współpracę 

między maszynami (M2M) co najmniej od dekady, więc podstawowe technologie Przemysłowego 

Internetu Rzeczy nie są niczym nowym. Na przykład branża również nie ociąga się z gromadzeniem, 

analizowaniem i gromadzeniem ogromnych ilości danych w celu uzyskania informacji historycznych, 

predykcyjnych i normatywnych. Dlatego pytanie, które często zadają liderzy biznesu przemysłowego, 

brzmi: „dlaczego podłączenie mojej architektury M2M do Internetu zapewniłoby mi większą wartość?” 

Co to jest Internet przemysłowy? 

Aby wyjaśnić, dlaczego firmy powinny korzystać z Internetu przemysłowego, musimy najpierw 

zastanowić się, na czym właściwie polega IIoT. Przemysłowy Internet zapewnia sposób na uzyskanie 

lepszej widoczności i wglądu w operacje i aktywa firmy poprzez integrację czujników maszyn, 

oprogramowania pośredniczącego, oprogramowania oraz systemów obliczeniowych i pamięci 

masowej w chmurze zaplecza. W związku z tym zapewnia metodę przekształcania biznesowych 

procesów operacyjnych, wykorzystując jako informację zwrotną wyniki uzyskane z przeszukiwania 

dużych zbiorów danych za pomocą zaawansowanej analityki. Zyski biznesowe są osiągane dzięki 

zwiększeniu wydajności operacyjnej i przyspieszonej produktywności, co skutkuje skróceniem 

nieplanowanych przestojów i zoptymalizowaną wydajnością, a tym samym zyskami. Chociaż 

technologie i techniki stosowane w istniejących technologiach machine-to-machine (M2M) w 

dzisiejszych środowiskach przemysłowych mogą wyglądać podobnie do IIoT, skala działania jest 

znacznie inna. Na przykład dzięki Big Data w systemach IIoT ogromne strumienie danych mogą być 

analizowane online przy użyciu zaawansowanej analizy hostowanej w chmurze z szybkością kablową. 

Ponadto ogromne ilości danych mogą być przechowywane w rozproszonych systemach 

przechowywania w chmurze na potrzeby przyszłych analiz przeprowadzanych w formatach 

wsadowych. Te masowe analizy zadań wsadowych mogą gromadzić informacje i statystyki z danych, 

które nigdy wcześniej nie były możliwe ze względu na stosunkowo małe pule próbkowania lub po 

prostu ze względu na mocniejsze lub udoskonalone algorytmy. Inżynierowie procesu mogą następnie 

wykorzystać wyniki analiz do optymalizacji operacji i dostarczyć informacje, które kadra kierownicza 

może przekształcić w wiedzę, aby zwiększyć produktywność i wydajność oraz obniżyć koszty 

operacyjne. 

Moc 1% 

Jednak interesującym punktem w odniesieniu do Internetu przemysłowego jest tak zwana siła 1%. 

Wiąże się to z tym, że oszczędności kosztów operacyjnych/niewydajności w większości branż wymagają 

tylko 1% oszczędności w Internecie w celu uzyskania znaczących zysków. Na przykład w lotnictwie 

oszczędność paliwa wynosząca 1% rocznie wiąże się z zaoszczędzeniem 30 miliardów dolarów. 

Podobnie, 1% oszczędności paliwa dla generatorów opalanych gazem w elektrowni daje oszczędności 

operacyjne w wysokości 66 miliardów dolarów. Co więcej, w przemyśle naftowym i gazowym 

zmniejszenie wydatków kapitałowych na sprzęt o 1% rocznie przyniosłoby zwrot około 90 miliardów 

dolarów. To samo dotyczy rolnictwa, transportu i ochrony zdrowia. Widzimy zatem, że w większości 

branż niewielka poprawa o 1% przyczyniłaby się znacząco do zwrotu z inwestycji kapitałowych i 



kosztów operacyjnych poniesionych przez wdrożenie Internetu Przemysłowego. Jednak jakie 

technologie i wydatki kapitałowe są wymagane przy inicjowaniu strategii IIoT?  

Kluczowe technologie IIoT 

Internet przemysłowy to połączenie kilku kluczowych technologii w celu stworzenia systemu większego 

niż suma jego części. Na przykład najnowsze postępy w technologiach czujników generują nie tylko 

więcej danych generowanych przez komponent, ale inny rodzaj danych, zamiast być precyzyjnymi (tj. 

temperatura ta wynosi 37,354 stopni). czujniki mogą mieć samoświadomość, a nawet przewidzieć ich 

pozostały okres użytkowania. Dlatego czujnik może generować dane, które są nie tylko precyzyjne, ale 

także predykcyjne. Podobnie czujniki maszynowe za pośrednictwem ich kontrolerów mogą być 

samoświadome, przewidywać i porównywać. Mogą na przykład porównać swoją obecną konfigurację 

i ustawienia środowiska ze wstępnie skonfigurowanymi optymalnymi danymi i progami. Zapewnia to 

autodiagnostykę. Technologia czujników drastycznie spadła w ostatnich latach pod względem kosztów 

i rozmiarów. Dzięki temu oprzyrządowanie maszyn, procesów, a nawet ludzi stało się wykonalne 

finansowo i technicznie. Big Data i zaawansowana analityka, jak widzieliśmy, są kolejnym kluczowym 

czynnikiem napędzającym i umożliwiającym rozwój IIoT, ponieważ zapewniają analizę historyczną, 

predykcyjną i nakazową, która może zapewnić wgląd w to, co faktycznie dzieje się wewnątrz maszyny 

lub procesu. W połączeniu z nowym rodzajem samoświadomych i samoprzewidujących się 

komponentów analityka może zapewnić dokładne przewidywane harmonogramy konserwacji maszyn 

i aktywów, utrzymując je dłużej w produktywnej obsłudze oraz zmniejszając nieefektywność i koszty 

niepotrzebnej konserwacji. Zostało to przyspieszone przez pojawienie się chmury obliczeniowej w 

ciągu ostatniej dekady, dzięki której dostawcy usług, tacy jak AWS, zapewniają ogromne możliwości 

obliczeniowe, pamięci masowej i sieciowe wymagane do efektywnego Big Data przy niskich kosztach i 

na zasadzie płacenia za to, czego używasz. Jednak niektóre firmy stawiające czoła ryzyku mogą 

preferować utrzymywanie chmury prywatnej we własnych centrach danych lub w chmurze prywatnej.  

Dlaczego Internet przemysłowy i dlaczego teraz? 

Aby zrozumieć, dlaczego Internet przemysłowy istnieje dzisiaj, kiedy jego technologie istnieją już od 

jakiegoś czasu, musimy przyjrzeć się możliwościom i nieefektywności starszych systemów. Jednym z 

założeń jest to, że złożoność systemów przemysłowych przewyższyła zdolność operatora do 

rozpoznawania i rozwiązywania problemów, co utrudnia osiągnięcie ulepszeń za pomocą tradycyjnych 

środków. Może to spowodować, że maszyny będą działać znacznie poniżej swoich możliwości, a same 

te czynniki tworzą bodźce operacyjne do stosowania nowych rozwiązań. Co więcej, systemy IT mogą 

teraz obsługiwać szerokie oprzyrządowanie, monitorowanie i analitykę ze względu na spadek kosztów 

obliczeń, przepustowości, pamięci masowej i czujników. Oznacza to możliwość monitorowania maszyn 

przemysłowych na większą skalę. Cloud computing rozwiązuje problemy ze zdalnym 

przechowywaniem danych; na przykład koszt i pojemność wymagane do przechowywania dużych 

zbiorów danych. Ponadto dostawcy usług w chmurze wdrażają i udostępniają narzędzia analityczne, 

które mogą przetwarzać ogromne ilości informacji. Technologie te dojrzewają i stają się coraz szerzej 

dostępne, co wydaje się mieć kluczowe znaczenie. Technologie istnieją już od jakiegoś czasu i zostały 

przyjęte przez IT - adaptacja do chmury i SaaS są tego najlepszymi przykładami. Jednak dopiero 

niedawno liderzy biznesu przemysłowego byli świadkami, jak stabilność i dojrzałość rozwiązań, 

narzędzi i aplikacji w tych sektorach IT osiągnęły poziom zaufania i zmniejszyły obawy. Podobnie, 

dojrzałość i późniejszy rozwój sieci oraz ewoluujące rozwiązania bezprzewodowych sieci rozległych 

(WWAN) o niskim poborze mocy umożliwiły zdalne monitorowanie i kontrolę zasobów, które wcześniej 

nie były po prostu ekonomiczne ani wystarczająco niezawodne. Teraz te bezprzewodowe sieci radiowe 

osiągnęły poziom cenowy oraz poziom dojrzałości i niezawodności, który sprawdza się w środowisku 

przemysłowym. Wszystkie te zmiany tworzą ekscytujące nowe możliwości, gdy zostaną zastosowane 



w przedsiębiorstwach przemysłowych, maszynach, flotach i sieciach. Spadek kosztów obliczeń, pamięci 

masowej i sieci wynika z modelu przetwarzania w chmurze, który pozwala firmom gromadzić i 

analizować znacznie większe ilości danych niż kiedykolwiek wcześniej. Już samo to sprawia, że Internet 

przemysłowy jest atrakcyjną alternatywą dla ekskluzywnego paradygmatu M2M. Jednak Internet 

przemysłowy ma swoje własne problemy, które mogą stanowić poważne środki zaradcze dla jego 

adopcji. Są to tak zwane katalizatory i prekursory udanego wdrożenia Internetu przemysłowego. 

Katalizatory i prekursorzy IIoT 

Niestety, jest kilka rzeczy, które firma kandydująca do IIoT musi mieć na miejscu przed rozpoczęciem 

poważnego wdrożenia, co omówiono w poniższych sekcjach.  

Odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel 

Jest to konieczne, jeśli oczekujesz korzyści z poważnej pracy analitycznej, ponieważ z pewnością 

będziesz potrzebować wykwalifikowanych naukowców zajmujących się danymi, inżynierów procesów 

i inżynierów elektromechaników. Zabezpieczanie talentów odpowiednimi umiejętnościami okazuje się 

zniechęcającym zadaniem, ponieważ uczelnie i uniwersytety wydają się pozostawać w tyle i nadal 

popychają absolwentów szkół do kariery jako programiści, a nie badacze danych. Wydaje się, że nie 

zmieni się to w najbliższym czasie. Dzieje się tak pomimo ogromnego zapotrzebowania na naukowców 

zajmujących się danymi i inżynierów elektromechanicznych przewidywanych w ciągu następnej 

dekady. Trudna rzeczywistość finansowa jest taka, że im lepsze umiejętności analizy danych, tym 

większe prawdopodobieństwo, że firma będzie w stanie wyprodukować algorytmy wymagane do 

wydobycia informacji ze swoich ogromnych jezior danych. Nie jest to jednak byle jaka informacja, ale 

informacja, która zwraca prawdziwą wartość, dopasowaną do strategii i celów biznesowych. Wymaga 

to analityków danych z ekspercką wiedzą biznesową dotyczącą strategii firmy i celów krótko-średnio-

długoterminowych. Właśnie dlatego pojawiło się nowe stanowisko w zarządzie o nazwie Chief Data 

Officer.  

Zaangażowanie w innowacje 

Firma stosująca IIOT musi zaangażować się w innowacje, a także przyjąć długoterminową perspektywę 

zwrotu z inwestycji w projekt IIoT. Wymagane będą środki na nakłady kapitałowe na czujniki, 

urządzenia, maszyny i systemy. Wymagane będą środki finansowe i cierpliwość, ponieważ 

przechwytywanie danych i konfigurowanie parametrów i algorytmów analityki może nie skutkować 

natychmiastowymi wynikami; sukces może zająć trochę czasu. W końcu analiza statystyczna nie zawsze 

zwraca wyniki, których możesz szukać. Ważne jest zadawanie właściwych pytań. Analitycy danych 

mogą przyjrzeć się strategii firmy i dostosować analizę - pytania dotyczące pul danych - w celu 

uzyskania wyników zgodnych z celami firmy.  

Silny zespół ds. bezpieczeństwa wyszkolony w eliminowaniu luk w sieciach przemysłowych i IT 

Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ IIoT jest połączeniem wielu technologii i może tworzyć luki w 

zabezpieczeniach, chyba że istnieje głębokie zrozumienie zastosowanych interfejsów i protokołów. 

Oceny ryzyka powinny ujawnić najważniejsze aktywa i aktywa o najwyższym ryzyku oraz plany 

strategiczne opracowane w celu ograniczenia ryzyka. Na przykład w tradycyjnej fabryce produkcji 

przemysłowej maszyny, które wytwarzają produkty, takie jak tokarki, które działają na 

programowalnych szablonach, zawierają całą wiedzę intelektualną i projektową potrzebną do 

skonstruowania produktu. Ponadto zespoły ds. bezpieczeństwa powinny egzekwować zasady i 

procedury w całym łańcuchu dostaw.  

Innowacje i IIoT 



Zwolennicy Internetu Przemysłowego określają go jako trzecią falę innowacji. Dotyczy to pierwszej fali 

innowacji, jaką jest rewolucja przemysłowa, a drugiej fali rewolucji internetowej. Powszechnie uważa 

się, że trzecia fala innowacji, rewolucja w dziedzinie Internetu przemysłowego, jest już w toku. Jeśli 

jednak tak jest, to wciąż jesteśmy w powijakach, ponieważ pełny potencjał cyfrowej technologii 

internetowej nie został jeszcze szeroko wykorzystany w sektorach technologii przemysłowych. 

Zaczynamy dostrzegać inteligentne urządzenia i inteligentne systemy współpracujące z maszynami 

przemysłowymi, procesami i chmurą, ale nie w skali całej branży. Z pewnością nie ma takiego poziomu 

standaryzacji protokołów, interfejsów i aplikacji, który niewątpliwie będzie wymagany do stworzenia 

łańcucha wartości IIoT. Przykładem tego jest obecnie mnóstwo protokołów i technologii 

komunikacyjnych i radiowych, a stało się tak, ponieważ wymagania są tak zróżnicowane. Krótko 

mówiąc, żaden protokół ani technologia nie są w stanie spełnić wszystkich wymagań dotyczących 

przypadków użycia. Istnienie różnorodnych protokołów i technologii sprawia, że integracja systemów 

w organizacji jest złożona, ale w przypadku zewnętrznych partnerów biznesowych poziom złożoności 

może sprawić, że integracja systemów będzie niepraktyczna. Pamiętaj, że nawet największe firmy na 

świecie nie mają środków na prowadzenie własnych łańcuchów wartości. Dlatego dopóki interfejsy, 

protokoły i aplikacje nie zostaną objęte pewnym poziomem standaryzacji, łączenie się z partnerami 

będzie potencjalnie kosztowną, nieefektywną i prawdopodobnie niebezpieczną opcją.  

Inteligentne urządzenia 

Jesteśmy świadkami innowacji wraz z rozwojem inteligentnych urządzeń, którymi mogą być nowe 

produkty lub zmodernizowane i unowocześnione maszyny. Innowacja jest obecnie ukierunkowana na 

umożliwienie inteligentnych urządzeń. To wszystko, co łączymy z oprzyrządowaniem, na przykład 

czujniki, siłowniki, silniki, maszyny, komponenty, nawet ludzkie ciało, wśród niezliczonych innych 

możliwych elementów. Dzieje się tak, ponieważ dodanie oprzyrządowania do niemal każdego obiektu, 

o którym chcemy zebrać informacje, jest łatwe i opłacalne. Cały sens inteligentnych urządzeń w 

kontekście Przemysłowego Internetu polega na zbieraniu surowych danych, a następnie zarządzaniu 

przepływem danych, od urządzenia do magazynu danych, do systemów analitycznych, do naukowców 

zajmujących się danymi, do procesu, a następnie z powrotem do urządzenia . Jest to cykl przepływu 

danych, w którym dane przepływają z inteligentnych urządzeń, przez aparaturę gromadzącą i 

analityczną, zanim być może wrócą jako sprzężenie zwrotne do urządzenia. To właśnie w tym cyklu 

analitycy danych mogą wydobyć z informacji główną wartość. 

Kluczowe możliwości i korzyści 

Nie niespodziewanie, zapytani o to, jakich kluczowych korzyści większość użytkowników Internetu 

Rzeczy oczekuje od Przemysłowego Internetu, odpowiadają, że w tej kolejności zwiększają się zyski, 

przepływy przychodów i niższe wydatki operacyjne. Na szczęście wykorzystanie Big Data do czerpania 

korzyści z analiz w celu usprawnienia procesów operacyjnych wydaje się być podobne do zbierania 

nisko wiszących owoców; jest łatwo dostępny. Zazwyczaj większość firm przemysłowych kieruje się 

wprost na taktykę konserwacji predykcyjnej, ponieważ ta sztuczka zapewnia najszybsze wyniki i zwrot 

z inwestycji. Przykładami tego są sukcesy firmy Thames Water, największej firmy zajmującej się 

recyklingiem świeżej wody pitnej i ścieków w Wielkiej Brytanii. Wykorzystuje IIoT do zdalnego 

zarządzania zasobami i konserwacji predykcyjnej. Wykorzystując strategię czujników, zdalnej 

komunikacji i analityki Big Data, Thames Water może przewidywać awarie sprzętu i szybciej reagować 

na każdą krytyczną sytuację, która może wystąpić z powodu złej pogody. Jednak inne branże mają inne 

taktyczne priorytety podczas wdrażania IIoT, jednym z nich jest zdrowie i bezpieczeństwo. Tutaj 

widzieliśmy kilka innowacyjnych projektów, od wykorzystania dronów i pojazdów autonomicznych do 

inspekcji linii naftowych i gazowych w niegościnnych obszarach po wykorzystanie autonomicznego 

sprzętu górniczego. Rzeczywiście Schlumberger używa obecnie autonomicznego pojazdu podwodnego 



do kontroli warunków podwodnych. Bezzałogowy pojazd porusza się po dnie oceanu i monitoruje 

warunki przez okres do roku, zasilany wyłącznie ruchem fal, co umożliwia wdrożenie w odległych 

lokalizacjach oceanicznych, ponieważ są zarówno autonomiczne, jak i samowystarczalne, nie 

wymagają wsparcia lokalnego zespołu. Wcześniej podwodne pojazdy ROV (zdalnie operacyjne pojazdy) 

musiały być opuszczane i podpierane przez pępowinę ze statku-matki na powierzchni, który dostarczał 

zasilanie i sygnały sterujące. Jednak dzięki autonomicznym pojazdom ROV statki pomocnicze nie muszą 

już pozostawać w pobliżu, ponieważ ROV są samonapędzane. Ponadto nie ma pępowiny, która 

mogłaby zaczepiać się o przeszkody na dnie morskim. Z Przemysłowego Internetu Rzeczy może 

skorzystać nie tylko tradycyjny przemysł. Opieka zdrowotna to kolejny obszar, który ma swoją unikalną 

perspektywę i cele. W opiece zdrowotnej dąży się do poprawy obsługi klienta i jakości obsługi. 

Najlepszą miarą do oceny firmy medycznej jest to, jak długo ich pacjenci przeżyją pod ich czułą opieką, 

więc jest to ich koncentracja na lepszej opiece nad pacjentem. Jest to konieczne, ponieważ błędy 

szpitalne są nadal główną przyczyną zgonów, którym można zapobiec. Szpitale mogą wykorzystywać 

zminiaturyzowane czujniki, takie jak inicjatywa Google i Dexcoms w celu opracowania jednorazowych, 

zminiaturyzowanych glukometrów, które można odczytać za pomocą opaski na nadgarstek 

podłączonej do chmury. Szpitale mogą poprawić opiekę nad pacjentami dzięki nieinwazyjnemu 

gromadzeniu danych, analizie Big Data i inteligentnym systemom. Udoskonalenia w opiece zdrowotnej 

wynikają nie tylko z personelu medycznego, ale także z inicjatyw producentów sprzętu medycznego, 

mających na celu miniaturyzację i integrację swojego sprzętu w celu uzyskania bardziej poręcznego, 

niezawodnego, zintegrowanego i efektywnego sprzętu do monitorowania i analizy. Dzięki temu, że 

sprzęt medyczny jest mniejszy, wielofunkcyjny i użyteczny, wydajność jest osiągalna poprzez 

podłączenie inteligentnych urządzeń do planu leczenia pacjenta w celu dostarczania leków pacjentowi 

za pomocą inteligentnych systemów podawania leków, które są dokładniejsze i bardziej niezawodne. 

Podobnie dystrybucja inteligentnych urządzeń w sieci umożliwia współdzielenie informacji między 

urządzeniami. Pozwala to na bardziej inteligentną analizę danych z czujników pacjenta, a także na 

szybsze monitorowanie i przetwarzanie, dzięki czemu urządzenia wyzwalają alarm tylko wtedy, gdy 

istnieją wspólne dane z innych czujników monitorujących, że zdrowie pacjenta jest zagrożone. Dlatego 

też, dla pierwszych użytkowników Internetu przemysłowego, widzimy, że każdy z nich sam wykorzystał 

korzyści, wykorzystując innowacje i analizy do rozwiązywania unikalnych problemów swojej konkretnej 

branży.  

Dlaczego warto kupić? 

IIoT zaowocował nową strategią, która pojawiła się w przemyśle, zwłaszcza w produkcji, i opiera się na 

tym, że producent koncentruje się na tym, czego faktycznie chce klient, a nie na produkcie, który 

kupuje. Przykładem tego jest powód, dla którego klient kupiłby komercyjny samolot pasażerski. Czy to 

dlatego, że tego chce, czy może dlatego, że potrzebuje go do transportu setek swoich klientów na 

całym świecie? Tradycyjnie producenci nastawiali się na produkowanie najlepszych opłacalnych 

produktów, jakie mogli sprzedawać na otwartym rynku. Oczywiście spowodowało to konflikt z innymi 

producentami, co wymagało od nich znalezienia sposobów na zwiększenie wartości swoich produktów. 

Ta wartość dodana może być oparta na jakości, cenie, ilości lub postrzeganej wartości w stosunku do 

ceny. Jednak strategie te rzadko działały przez długi czas, ponieważ konkurent mający niską barierę 

wejścia po prostu stosował skuteczną taktykę różnicowania. Na przykład konkurenci mogą dopasować 

ilość i wielkość partii, aby dopasować lub zrobić lepiej. Co gorsza, gdyby cena była wyróżnikiem, 

konkurent mógłby obniżyć ceny, co skutkuje tzw. wyścigiem na dno.  

Sprzedawanie światła, a nie żarówek 

To, do czego ostatecznie klient chce towary, to świadczenie usługi (w poprzednim przykładzie 

zapewnienie transportu lotniczego), ale może to być również produkcja światła w przypadku żarówki. 



To sprawiło, że producenci spojrzeli na problem z innej perspektywy; co jeśli zamiast sprzedawać 

żarówki, sprzedałeś światło? To nieszablonowe myślenie stworzyło tak zwaną ekonomię wyniku, w 

której producenci faktycznie pobierali opłaty za użytkowanie produktu, a nie za sam produkt. 

Producent sprzedaje wymierne wykorzystanie produktu. Bardziej praktycznym przykładem są opony 

do samochodów ciężarowych. Firma logistyczna nie chce z góry kupować opon do każdej ciężarówki w 

swojej flocie, nie wiedząc, jak długo mogą one wytrzymać, dlatego zawsze szukają zniżek i rabatów. 

Jednak w gospodarce wynikowej firma logistyczna płaci tylko za przebieg i zużycie opon, co miesiąc z 

dołu. To dla nich wspaniała okazja, ale jak to działa dla producenta opon? (Musimy tu podkreślić 

wyróżnik - to nie jest wypożyczanie.) Cóż, wygląda na to, że działa bardzo dobrze, ze względu na IIoT. 

Jest to wykonalne, ponieważ każda opona jest wyposażona w szereg czujników, które rejestrują 

przebieg i zużycie oraz zgłaszają to producentowi za pośrednictwem bezprzewodowego łącza 

internetowego. Producent opon co miesiąc wystawia firmie logistycznej fakturę za zużycie opon. Obie 

strony są szczęśliwe, ponieważ dostają to, czego pierwotnie chcieli, tylko w sposób pośredni. 

Początkowo firma logistyczna potrzebowała opon, ale nie chciała płacić z góry niczego poza minimum, 

ponieważ brała na siebie całe ryzyko. Jednak teraz otrzymują produkt przy mniejszym ryzyku, ponieważ 

płacą z dołu i otrzymują usługę, której chcą. Producent opon faktycznie dostaje więcej za opony, 

aczkolwiek rozłożone na cały okres użytkowania opony, ale oferuje również dodatkowe usługi, na 

których potencjalnie może zarabiać. Na przykład producent może dostarczyć klientowi dane dotyczące 

sposobu prowadzenia pojazdu, zgłaszając zdarzenia wstrząsowe zarejestrowane przez czujniki lub 

nadmierną prędkość. Ta usługa może pomóc klientowi, na przykład w przypadku firmy logistycznej, 

przeszkolić swoich kierowców, aby jeździli bardziej ekonomicznie, oszczędzając firmie pieniądze na 

rachunkach za paliwo. Innym przykładem oszczędności wyników są silniki odrzutowe Rolls Royce. W 

tym przykładzie duża linia lotnicza nie kupuje silników odrzutowych; zamiast tego kupuje 

niezawodność od TotalCare firmy Rolls Royce. Klient płaci opłaty za zapewnienie niezawodnych 

silników odrzutowych bez serwisowania i awarii. W zamian Rolls Royce dostarcza silniki i przejmuje 

wszystkie obowiązki związane z konserwacją i wsparciem. Ponownie, w tym scenariuszu Rolls Royce 

wykorzystuje tysiące czujników do monitorowania silników w każdej sekundzie ich eksploatacji, 

gromadząc ogromne ilości danych predykcyjnych, dzięki czemu wie, kiedy jakość podzespołów ulega 

pogorszeniu. Gromadząc i przechowując wszystkie te ogromne ilości danych, Rolls Royce może 

stworzyć „cyfrowego bliźniaka” fizycznego silnika. Zarówno cyfrowy, jak i fizyczny bliźniak są 

wirtualnymi klonami, więc inżynierowie nie muszą otwierać silnika, aby serwisować komponenty, które 

później okazały się w porządku, wiedzą o tym już bez dotykania lub wyłączania silnika. Ta koncepcja 

„cyfrowego bliźniaka” jest bardzo ważna w produkcji i w przemysłowym Internecie, ponieważ 

umożliwia analitykom Big Data określenie zaleceń, które można przetestować na wirtualnej maszynie 

bliźniaczej, a następnie przetworzyć przed wprowadzeniem do produkcji.  

Cyfrowa i ludzka siła robocza 

Obecnie roboty w środowisku przemysłowym są powszechne i są wykorzystywane do niestrudzonej 

pracy przy przyziemnych lub szczególnie brudnych, niebezpiecznych lub ciężkich zadaniach. Z drugiej 

strony ludzie są zatrudnieni do wykonywania kognitywnej, skomplikowanej i delikatnej pracy, którą 

może osiągnąć tylko cudowna zręczność ludzkiej ręki. Przykładem tego jest produkcja w montowni 

samochodów. Roboty na jednej stacji podnoszą ciężkie przedmioty na miejsce, podczas gdy człowiek 

wykonuje zadania jak podłączenie wiązki elektrycznej do całej elektroniki. Podobnie w produkcji 

smartfonów, ludzie wykonują całą pracę, ponieważ umieszczenie tych wszystkich delikatnych 

miniaturowych elementów na płytce drukowanej wymaga precyzyjnej obsługi i rozmieszczenia, które 

(obecnie) może wykonać tylko człowiek. Jednak naukowcy są przekonani, że zmieni się to w następnej 

dekadzie, ponieważ roboty staną się bardziej zręczne i inteligentne. W rzeczywistości niektórzy 

badacze popierają wizję przyszłości przemysłu, w której ludzi nie zastąpiły roboty, ale ludzie pracujący 



z robotami. Logika jest słuszna, ponieważ ludzie i roboty uzupełniają się nawzajem w miejscu pracy. 

Ludzie mają zdolności poznawcze i są zdolni do precyzyjnego operowania i delikatnego manewrowania 

małymi przedmiotami lub wykonywania umiejętności wymagających zręczności i wyczucia dotyku. Z 

drugiej strony roboty są świetne w wykonywaniu powtarzalnych zadań do znudzenia, ale z 

niesamowitą szybkością, siłą, niezawodnością i wydajnością. Problem polega na tym, że roboty 

przemysłowe nie są czymś, do czego chcesz stać zbyt blisko. Rzeczywiście większość z nich jest 

wyposażona w czujniki wykrywające obecność ludzi i spowalniające lub nawet wstrzymujące ich 

działania ze względu na bezpieczeństwo. Jednak przyszłość przyniesie kolejną klasę robotów, które 

będą w stanie współpracować z ludźmi w harmonii i co najważniejsze bezpiecznie. I być może nie jest 

to tak daleko idące, gdy weźmiemy pod uwagę rozwiązania rzeczywistości rozszerzonej, które są już 

obecne, a które jeszcze kilka lat temu wyglądały jak science fiction. Przyszłość będzie polegać na tym, 

że roboty i ludzie będą pracować ramię w ramię, korzystając z najnowszych badań w dziedzinie IIoT. 

Na przykład roboty są mikrokosmosami Internetu Przemysłowego, ponieważ mają trzy cechy - 

wykrywanie, przetwarzanie danych i działanie. Dlatego roboty – w zasadzie maszyny, które można 

programować w celu zastąpienia pracy ludzkiej – są idealnym rozwiązaniem technologicznym dla IIoT. 

W związku z tym, wraz z rozwojem technologii czujników i ulepszaniem oprogramowania, roboty staną 

się bardziej inteligentne i powinny być w stanie zrozumieć otaczający ich świat. To przecież nie tak 

daleko, bo mamy już autonomiczne samochody i drony. Spodziewaj się, że wkrótce w supermarketach 

i centrach handlowych pojawią się roboty. 



Przemysł 4.0 i Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) stały się jednymi z najczęściej omawianych koncepcji 

biznesowych w przemyśle w ostatnich latach. Jednak Przemysł 4.0 i IIoT są często prezentowane na 

wysokim poziomie przez konsultantów, którzy prezentują się klientom z perspektywy biznesowej, co 

oznacza, że leżąca u ich podstaw złożoność techniczna jest nieistotna. Konsultanci skupiają się na 

modelach biznesowych i efektywności operacyjnej, co jest bardzo atrakcyjne, gdzie korzyści finansowe 

i nowe modele biznesowe są łatwo zrozumiałe dla ich klientów. Niestety, te prezentacje często robią 

wrażenie i dodają energii dyrektorom, którzy dostrzegają korzyści biznesowe, ale nie ujawniają 

klientowi technicznej abstrakcji złożoności niższej warstwy, która leży u podstaw Internetu 

Przemysłowego. Staramy się rozwiązać ten problem i chociaż zaczynamy od ogólnego spojrzenia na 

potencjalne korzyści z zachęt biznesowych i modeli IIoT oraz opisujemy udane przypadki użycia, 

posuwamy się naprzód, aby zrozumieć problemy techniczne wymagane do zbudowania sieci IIoT. 

Celem jest dostarczenie uczestnikom biznesowym i technologicznym informacji wymaganych do 

wdrażania i dostarczania sieci IIoT 

Wprowadzenie do internetu przemysłowego 

GE (General Electric) ukuło nazwę „Internet przemysłowy” jako swój termin na przemysłowy Internet 

rzeczy, a inni, tacy jak Cisco, nazwali go Internetem wszystkiego, a inni Internetem 4.0 lub innymi 

wariantami. Jednak ważne jest, aby odróżnić pionowe strategie IoT, takie jak konsumenckie, 

komercyjne i przemysłowe formy Internetu, od szerszej horyzontalnej koncepcji Internetu Rzeczy (IoT), 

ponieważ mają one bardzo różne grupy docelowe, wymagania techniczne i strategie. Na przykład rynek 

konsumencki ma największą widoczność na rynku dzięki inteligentnym domom, osobistej łączności za 

pośrednictwem monitorów fitness, zintegrowanym urządzeniom rozrywkowym oraz osobistym 

monitorom samochodowym. Podobnie rynek komercyjny ma wysoką zbywalność, ponieważ oferuje 

usługi obejmujące produkty finansowe i inwestycyjne, takie jak bankowość, ubezpieczenia, usługi 

finansowe i handel elektroniczny, które koncentrują się na historii konsumenta, wynikach i wartości. Z 

drugiej strony Enterprise IoT to branża obejmująca małe, średnie i duże firmy. Jednak my skupiamy się 

na największym z nich wszystkich, Przemysłowym Internecie Rzeczy, który obejmuje ogromną liczbę 

dyscyplin, takich jak produkcja energii, produkcja, rolnictwo, opieka zdrowotna, handel detaliczny, 

transport, logistyka, lotnictwo, podróże kosmiczne i wiele innych . Aby uniknąć nieporozumień, 

będziemy podążać za przykładem GE i używać nazwy Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) jako terminu 

ogólnego, z wyjątkiem sytuacji, w których mamy do czynienia z koncepcyjnie i strategicznie różnymi 

paradygmatami, w którym to przypadku będzie to wyraźnie nazwane nazwą , takich jak Przemysł 4.0 . 

Wielu liderów przemysłowych przewiduje, że Internet przemysłowy zapewni bezprecedensowy 

poziom wzrostu i produktywności w ciągu następnej dekady. Liderzy biznesu, rządy, naukowcy i 

dostawcy technologii gorączkowo współpracują ze sobą, aby spróbować wykorzystać i zrealizować ten 

ogromny potencjał. Z perspektywy finansowej, jeden raport z badań rynkowych przewiduje wzrost o 

151,01 mld USD do 2020 r., przy CAGR wynoszącym 8,03% w latach 2015-2020. Jednak w praktyce, 

firmy widzą również, że wzrost przemysłowy można osiągnąć poprzez wykorzystanie potencjału 

Internet. Przykładem tego jest to, że producenci i rządy widzą teraz możliwość reindustrializacji i 

przywrócenia na ląd, przemysłu i produkcji, które wcześniej były wysyłane za granicę. Zachęcając do 

reindustrializacji, rządy mają nadzieję zwiększyć wartość dodaną z produkcji, aby zwiększyć PKB. 

Potencjalny rozwój Internetu przemysłowego nie jest bezprecedensowy, ponieważ w ciągu ostatnich 

15 lat sektor business-to-consumer (B2C) za pośrednictwem Internetu handlu detalicznego, mediów i 

usług finansowych odnotował gwiaździsty wzrost. O sukcesie B2C świadczy dominacja gigantów 

internetowych, urodzonych w Internecie, takich jak Amazon, Netflix, eBay i PayPal. Mamy nadzieję, że 

kolejna dekada przyniesie taki sam wzrost i sukces przemysłowi, który w tym kontekście obejmuje 

produkcję, rolnictwo, energetykę, lotnictwo, transport i logistykę. Znaczenie tego jest niezaprzeczalne, 

ponieważ przemysł wytwarza dwie trzecie światowego PKB, więc stawka jest wysoka. Internet 



przemysłowy jest jednak wciąż w powijakach. Pomimo dostępności Internetu przez ostatnie 15 lat, 

liderzy przemysłu wahali się, czy się zaangażować. Ich niezdecydowanie wynika z tego, że nie są pewni, 

jak wpłynie to na istniejące branże, łańcuchy wartości, modele biznesowe, siłę roboczą, a ostatecznie 

produktywność i produkty. Co więcej, w ankiecie przeprowadzonej wśród liderów biznesu w branży, 

87% stwierdziło w styczniu 2015 r., że nadal nie mają jasnego zrozumienia modeli biznesowych lub 

technologii. Można się tego oczywiście spodziewać, ponieważ Internet przemysłowy jest tak często 

opisywany na tak wysokim poziomie, że często oddziela złożoność technologii, które stanowią jego 

podstawę, do nieistotności. Na przykład w przedsiębiorstwach przemysłowych od dziesięcioleci mają 

czujniki i urządzenia wytwarzające dane do kontroli operacji. Podobnie, mają komunikację i współpracę 

między maszynami (M2M) co najmniej od dekady, więc podstawowe technologie Przemysłowego 

Internetu Rzeczy nie są niczym nowym. Na przykład branża również nie ociąga się z gromadzeniem, 

analizowaniem i gromadzeniem ogromnych ilości danych w celu uzyskania informacji historycznych, 

predykcyjnych i normatywnych. Dlatego pytanie, które często zadają liderzy biznesu przemysłowego, 

brzmi: „dlaczego podłączenie mojej architektury M2M do Internetu zapewniłoby mi większą wartość?” 

Co to jest Internet przemysłowy? 

Aby wyjaśnić, dlaczego firmy powinny korzystać z Internetu przemysłowego, musimy najpierw 

zastanowić się, na czym właściwie polega IIoT. Przemysłowy Internet zapewnia sposób na uzyskanie 

lepszej widoczności i wglądu w operacje i aktywa firmy poprzez integrację czujników maszyn, 

oprogramowania pośredniczącego, oprogramowania oraz systemów obliczeniowych i pamięci 

masowej w chmurze zaplecza. W związku z tym zapewnia metodę przekształcania biznesowych 

procesów operacyjnych, wykorzystując jako informację zwrotną wyniki uzyskane z przeszukiwania 

dużych zbiorów danych za pomocą zaawansowanej analityki. Zyski biznesowe są osiągane dzięki 

zwiększeniu wydajności operacyjnej i przyspieszonej produktywności, co skutkuje skróceniem 

nieplanowanych przestojów i zoptymalizowaną wydajnością, a tym samym zyskami. Chociaż 

technologie i techniki stosowane w istniejących technologiach machine-to-machine (M2M) w 

dzisiejszych środowiskach przemysłowych mogą wyglądać podobnie do IIoT, skala działania jest 

znacznie inna. Na przykład dzięki Big Data w systemach IIoT ogromne strumienie danych mogą być 

analizowane online przy użyciu zaawansowanej analizy hostowanej w chmurze z szybkością kablową. 

Ponadto ogromne ilości danych mogą być przechowywane w rozproszonych systemach 

przechowywania w chmurze na potrzeby przyszłych analiz przeprowadzanych w formatach 

wsadowych. Te masowe analizy zadań wsadowych mogą gromadzić informacje i statystyki z danych, 

które nigdy wcześniej nie były możliwe ze względu na stosunkowo małe pule próbkowania lub po 

prostu ze względu na mocniejsze lub udoskonalone algorytmy. Inżynierowie procesu mogą następnie 

wykorzystać wyniki analiz do optymalizacji operacji i dostarczyć informacje, które kadra kierownicza 

może przekształcić w wiedzę, aby zwiększyć produktywność i wydajność oraz obniżyć koszty 

operacyjne. 

Moc 1% 

Jednak interesującym punktem w odniesieniu do Internetu przemysłowego jest tak zwana siła 1%. 

Wiąże się to z tym, że oszczędności kosztów operacyjnych/niewydajności w większości branż wymagają 

tylko 1% oszczędności w Internecie w celu uzyskania znaczących zysków. Na przykład w lotnictwie 

oszczędność paliwa wynosząca 1% rocznie wiąże się z zaoszczędzeniem 30 miliardów dolarów. 

Podobnie, 1% oszczędności paliwa dla generatorów opalanych gazem w elektrowni daje oszczędności 

operacyjne w wysokości 66 miliardów dolarów. Co więcej, w przemyśle naftowym i gazowym 

zmniejszenie wydatków kapitałowych na sprzęt o 1% rocznie przyniosłoby zwrot około 90 miliardów 

dolarów. To samo dotyczy rolnictwa, transportu i ochrony zdrowia. Widzimy zatem, że w większości 

branż niewielka poprawa o 1% przyczyniłaby się znacząco do zwrotu z inwestycji kapitałowych i 



kosztów operacyjnych poniesionych przez wdrożenie Internetu Przemysłowego. Jednak jakie 

technologie i wydatki kapitałowe są wymagane przy inicjowaniu strategii IIoT?  

Kluczowe technologie IIoT 

Internet przemysłowy to połączenie kilku kluczowych technologii w celu stworzenia systemu większego 

niż suma jego części. Na przykład najnowsze postępy w technologiach czujników generują nie tylko 

więcej danych generowanych przez komponent, ale inny rodzaj danych, zamiast być precyzyjnymi (tj. 

temperatura ta wynosi 37,354 stopni). czujniki mogą mieć samoświadomość, a nawet przewidzieć ich 

pozostały okres użytkowania. Dlatego czujnik może generować dane, które są nie tylko precyzyjne, ale 

także predykcyjne. Podobnie czujniki maszynowe za pośrednictwem ich kontrolerów mogą być 

samoświadome, przewidywać i porównywać. Mogą na przykład porównać swoją obecną konfigurację 

i ustawienia środowiska ze wstępnie skonfigurowanymi optymalnymi danymi i progami. Zapewnia to 

autodiagnostykę. Technologia czujników drastycznie spadła w ostatnich latach pod względem kosztów 

i rozmiarów. Dzięki temu oprzyrządowanie maszyn, procesów, a nawet ludzi stało się wykonalne 

finansowo i technicznie. Big Data i zaawansowana analityka, jak widzieliśmy, są kolejnym kluczowym 

czynnikiem napędzającym i umożliwiającym rozwój IIoT, ponieważ zapewniają analizę historyczną, 

predykcyjną i nakazową, która może zapewnić wgląd w to, co faktycznie dzieje się wewnątrz maszyny 

lub procesu. W połączeniu z nowym rodzajem samoświadomych i samoprzewidujących się 

komponentów analityka może zapewnić dokładne przewidywane harmonogramy konserwacji maszyn 

i aktywów, utrzymując je dłużej w produktywnej obsłudze oraz zmniejszając nieefektywność i koszty 

niepotrzebnej konserwacji. Zostało to przyspieszone przez pojawienie się chmury obliczeniowej w 

ciągu ostatniej dekady, dzięki której dostawcy usług, tacy jak AWS, zapewniają ogromne możliwości 

obliczeniowe, pamięci masowej i sieciowe wymagane do efektywnego Big Data przy niskich kosztach i 

na zasadzie płacenia za to, czego używasz. Jednak niektóre firmy stawiające czoła ryzyku mogą 

preferować utrzymywanie chmury prywatnej we własnych centrach danych lub w chmurze prywatnej.  

Dlaczego Internet przemysłowy i dlaczego teraz? 

Aby zrozumieć, dlaczego Internet przemysłowy istnieje dzisiaj, kiedy jego technologie istnieją już od 

jakiegoś czasu, musimy przyjrzeć się możliwościom i nieefektywności starszych systemów. Jednym z 

założeń jest to, że złożoność systemów przemysłowych przewyższyła zdolność operatora do 

rozpoznawania i rozwiązywania problemów, co utrudnia osiągnięcie ulepszeń za pomocą tradycyjnych 

środków. Może to spowodować, że maszyny będą działać znacznie poniżej swoich możliwości, a same 

te czynniki tworzą bodźce operacyjne do stosowania nowych rozwiązań. Co więcej, systemy IT mogą 

teraz obsługiwać szerokie oprzyrządowanie, monitorowanie i analitykę ze względu na spadek kosztów 

obliczeń, przepustowości, pamięci masowej i czujników. Oznacza to możliwość monitorowania maszyn 

przemysłowych na większą skalę. Cloud computing rozwiązuje problemy ze zdalnym 

przechowywaniem danych; na przykład koszt i pojemność wymagane do przechowywania dużych 

zbiorów danych. Ponadto dostawcy usług w chmurze wdrażają i udostępniają narzędzia analityczne, 

które mogą przetwarzać ogromne ilości informacji. Technologie te dojrzewają i stają się coraz szerzej 

dostępne, co wydaje się mieć kluczowe znaczenie. Technologie istnieją już od jakiegoś czasu i zostały 

przyjęte przez IT - adaptacja do chmury i SaaS są tego najlepszymi przykładami. Jednak dopiero 

niedawno liderzy biznesu przemysłowego byli świadkami, jak stabilność i dojrzałość rozwiązań, 

narzędzi i aplikacji w tych sektorach IT osiągnęły poziom zaufania i zmniejszyły obawy. Podobnie, 

dojrzałość i późniejszy rozwój sieci oraz ewoluujące rozwiązania bezprzewodowych sieci rozległych 

(WWAN) o niskim poborze mocy umożliwiły zdalne monitorowanie i kontrolę zasobów, które wcześniej 

nie były po prostu ekonomiczne ani wystarczająco niezawodne. Teraz te bezprzewodowe sieci radiowe 

osiągnęły poziom cenowy oraz poziom dojrzałości i niezawodności, który sprawdza się w środowisku 

przemysłowym. Wszystkie te zmiany tworzą ekscytujące nowe możliwości, gdy zostaną zastosowane 



w przedsiębiorstwach przemysłowych, maszynach, flotach i sieciach. Spadek kosztów obliczeń, pamięci 

masowej i sieci wynika z modelu przetwarzania w chmurze, który pozwala firmom gromadzić i 

analizować znacznie większe ilości danych niż kiedykolwiek wcześniej. Już samo to sprawia, że Internet 

przemysłowy jest atrakcyjną alternatywą dla ekskluzywnego paradygmatu M2M. Jednak Internet 

przemysłowy ma swoje własne problemy, które mogą stanowić poważne środki zaradcze dla jego 

adopcji. Są to tak zwane katalizatory i prekursory udanego wdrożenia Internetu przemysłowego. 

Katalizatory i prekursorzy IIoT 

Niestety, jest kilka rzeczy, które firma kandydująca do IIoT musi mieć na miejscu przed rozpoczęciem 

poważnego wdrożenia, co omówiono w poniższych sekcjach.  

Odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel 

Jest to konieczne, jeśli oczekujesz korzyści z poważnej pracy analitycznej, ponieważ z pewnością 

będziesz potrzebować wykwalifikowanych naukowców zajmujących się danymi, inżynierów procesów 

i inżynierów elektromechaników. Zabezpieczanie talentów odpowiednimi umiejętnościami okazuje się 

zniechęcającym zadaniem, ponieważ uczelnie i uniwersytety wydają się pozostawać w tyle i nadal 

popychają absolwentów szkół do kariery jako programiści, a nie badacze danych. Wydaje się, że nie 

zmieni się to w najbliższym czasie. Dzieje się tak pomimo ogromnego zapotrzebowania na naukowców 

zajmujących się danymi i inżynierów elektromechanicznych przewidywanych w ciągu następnej 

dekady. Trudna rzeczywistość finansowa jest taka, że im lepsze umiejętności analizy danych, tym 

większe prawdopodobieństwo, że firma będzie w stanie wyprodukować algorytmy wymagane do 

wydobycia informacji ze swoich ogromnych jezior danych. Nie jest to jednak byle jaka informacja, ale 

informacja, która zwraca prawdziwą wartość, dopasowaną do strategii i celów biznesowych. Wymaga 

to analityków danych z ekspercką wiedzą biznesową dotyczącą strategii firmy i celów krótko-średnio-

długoterminowych. Właśnie dlatego pojawiło się nowe stanowisko w zarządzie o nazwie Chief Data 

Officer.  

Zaangażowanie w innowacje 

Firma stosująca IIOT musi zaangażować się w innowacje, a także przyjąć długoterminową perspektywę 

zwrotu z inwestycji w projekt IIoT. Wymagane będą środki na nakłady kapitałowe na czujniki, 

urządzenia, maszyny i systemy. Wymagane będą środki finansowe i cierpliwość, ponieważ 

przechwytywanie danych i konfigurowanie parametrów i algorytmów analityki może nie skutkować 

natychmiastowymi wynikami; sukces może zająć trochę czasu. W końcu analiza statystyczna nie zawsze 

zwraca wyniki, których możesz szukać. Ważne jest zadawanie właściwych pytań. Analitycy danych 

mogą przyjrzeć się strategii firmy i dostosować analizę - pytania dotyczące pul danych - w celu 

uzyskania wyników zgodnych z celami firmy.  

Silny zespół ds. bezpieczeństwa wyszkolony w eliminowaniu luk w sieciach przemysłowych i IT 

Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ IIoT jest połączeniem wielu technologii i może tworzyć luki w 

zabezpieczeniach, chyba że istnieje głębokie zrozumienie zastosowanych interfejsów i protokołów. 

Oceny ryzyka powinny ujawnić najważniejsze aktywa i aktywa o najwyższym ryzyku oraz plany 

strategiczne opracowane w celu ograniczenia ryzyka. Na przykład w tradycyjnej fabryce produkcji 

przemysłowej maszyny, które wytwarzają produkty, takie jak tokarki, które działają na 

programowalnych szablonach, zawierają całą wiedzę intelektualną i projektową potrzebną do 

skonstruowania produktu. Ponadto zespoły ds. bezpieczeństwa powinny egzekwować zasady i 

procedury w całym łańcuchu dostaw.  

Innowacje i IIoT 



Zwolennicy Internetu Przemysłowego określają go jako trzecią falę innowacji. Dotyczy to pierwszej fali 

innowacji, jaką jest rewolucja przemysłowa, a drugiej fali rewolucji internetowej. Powszechnie uważa 

się, że trzecia fala innowacji, rewolucja w dziedzinie Internetu przemysłowego, jest już w toku. Jeśli 

jednak tak jest, to wciąż jesteśmy w powijakach, ponieważ pełny potencjał cyfrowej technologii 

internetowej nie został jeszcze szeroko wykorzystany w sektorach technologii przemysłowych. 

Zaczynamy dostrzegać inteligentne urządzenia i inteligentne systemy współpracujące z maszynami 

przemysłowymi, procesami i chmurą, ale nie w skali całej branży. Z pewnością nie ma takiego poziomu 

standaryzacji protokołów, interfejsów i aplikacji, który niewątpliwie będzie wymagany do stworzenia 

łańcucha wartości IIoT. Przykładem tego jest obecnie mnóstwo protokołów i technologii 

komunikacyjnych i radiowych, a stało się tak, ponieważ wymagania są tak zróżnicowane. Krótko 

mówiąc, żaden protokół ani technologia nie są w stanie spełnić wszystkich wymagań dotyczących 

przypadków użycia. Istnienie różnorodnych protokołów i technologii sprawia, że integracja systemów 

w organizacji jest złożona, ale w przypadku zewnętrznych partnerów biznesowych poziom złożoności 

może sprawić, że integracja systemów będzie niepraktyczna. Pamiętaj, że nawet największe firmy na 

świecie nie mają środków na prowadzenie własnych łańcuchów wartości. Dlatego dopóki interfejsy, 

protokoły i aplikacje nie zostaną objęte pewnym poziomem standaryzacji, łączenie się z partnerami 

będzie potencjalnie kosztowną, nieefektywną i prawdopodobnie niebezpieczną opcją.  

Inteligentne urządzenia 

Jesteśmy świadkami innowacji wraz z rozwojem inteligentnych urządzeń, którymi mogą być nowe 

produkty lub zmodernizowane i unowocześnione maszyny. Innowacja jest obecnie ukierunkowana na 

umożliwienie inteligentnych urządzeń. To wszystko, co łączymy z oprzyrządowaniem, na przykład 

czujniki, siłowniki, silniki, maszyny, komponenty, nawet ludzkie ciało, wśród niezliczonych innych 

możliwych elementów. Dzieje się tak, ponieważ dodanie oprzyrządowania do niemal każdego obiektu, 

o którym chcemy zebrać informacje, jest łatwe i opłacalne. Cały sens inteligentnych urządzeń w 

kontekście Przemysłowego Internetu polega na zbieraniu surowych danych, a następnie zarządzaniu 

przepływem danych, od urządzenia do magazynu danych, do systemów analitycznych, do naukowców 

zajmujących się danymi, do procesu, a następnie z powrotem do urządzenia . Jest to cykl przepływu 

danych, w którym dane przepływają z inteligentnych urządzeń, przez aparaturę gromadzącą i 

analityczną, zanim być może wrócą jako sprzężenie zwrotne do urządzenia. To właśnie w tym cyklu 

analitycy danych mogą wydobyć z informacji główną wartość. 

Kluczowe możliwości i korzyści 

Nie niespodziewanie, zapytani o to, jakich kluczowych korzyści większość użytkowników Internetu 

Rzeczy oczekuje od Przemysłowego Internetu, odpowiadają, że w tej kolejności zwiększają się zyski, 

przepływy przychodów i niższe wydatki operacyjne. Na szczęście wykorzystanie Big Data do czerpania 

korzyści z analiz w celu usprawnienia procesów operacyjnych wydaje się być podobne do zbierania 

nisko wiszących owoców; jest łatwo dostępny. Zazwyczaj większość firm przemysłowych kieruje się 

wprost na taktykę konserwacji predykcyjnej, ponieważ ta sztuczka zapewnia najszybsze wyniki i zwrot 

z inwestycji. Przykładami tego są sukcesy firmy Thames Water, największej firmy zajmującej się 

recyklingiem świeżej wody pitnej i ścieków w Wielkiej Brytanii. Wykorzystuje IIoT do zdalnego 

zarządzania zasobami i konserwacji predykcyjnej. Wykorzystując strategię czujników, zdalnej 

komunikacji i analityki Big Data, Thames Water może przewidywać awarie sprzętu i szybciej reagować 

na każdą krytyczną sytuację, która może wystąpić z powodu złej pogody. Jednak inne branże mają inne 

taktyczne priorytety podczas wdrażania IIoT, jednym z nich jest zdrowie i bezpieczeństwo. Tutaj 

widzieliśmy kilka innowacyjnych projektów, od wykorzystania dronów i pojazdów autonomicznych do 

inspekcji linii naftowych i gazowych w niegościnnych obszarach po wykorzystanie autonomicznego 

sprzętu górniczego. Rzeczywiście Schlumberger używa obecnie autonomicznego pojazdu podwodnego 



do kontroli warunków podwodnych. Bezzałogowy pojazd porusza się po dnie oceanu i monitoruje 

warunki przez okres do roku, zasilany wyłącznie ruchem fal, co umożliwia wdrożenie w odległych 

lokalizacjach oceanicznych, ponieważ są zarówno autonomiczne, jak i samowystarczalne, nie 

wymagają wsparcia lokalnego zespołu. Wcześniej podwodne pojazdy ROV (zdalnie operacyjne pojazdy) 

musiały być opuszczane i podpierane przez pępowinę ze statku-matki na powierzchni, który dostarczał 

zasilanie i sygnały sterujące. Jednak dzięki autonomicznym pojazdom ROV statki pomocnicze nie muszą 

już pozostawać w pobliżu, ponieważ ROV są samonapędzane. Ponadto nie ma pępowiny, która 

mogłaby zaczepiać się o przeszkody na dnie morskim. Z Przemysłowego Internetu Rzeczy może 

skorzystać nie tylko tradycyjny przemysł. Opieka zdrowotna to kolejny obszar, który ma swoją unikalną 

perspektywę i cele. W opiece zdrowotnej dąży się do poprawy obsługi klienta i jakości obsługi. 

Najlepszą miarą do oceny firmy medycznej jest to, jak długo ich pacjenci przeżyją pod ich czułą opieką, 

więc jest to ich koncentracja na lepszej opiece nad pacjentem. Jest to konieczne, ponieważ błędy 

szpitalne są nadal główną przyczyną zgonów, którym można zapobiec. Szpitale mogą wykorzystywać 

zminiaturyzowane czujniki, takie jak inicjatywa Google i Dexcoms w celu opracowania jednorazowych, 

zminiaturyzowanych glukometrów, które można odczytać za pomocą opaski na nadgarstek 

podłączonej do chmury. Szpitale mogą poprawić opiekę nad pacjentami dzięki nieinwazyjnemu 

gromadzeniu danych, analizie Big Data i inteligentnym systemom. Udoskonalenia w opiece zdrowotnej 

wynikają nie tylko z personelu medycznego, ale także z inicjatyw producentów sprzętu medycznego, 

mających na celu miniaturyzację i integrację swojego sprzętu w celu uzyskania bardziej poręcznego, 

niezawodnego, zintegrowanego i efektywnego sprzętu do monitorowania i analizy. Dzięki temu, że 

sprzęt medyczny jest mniejszy, wielofunkcyjny i użyteczny, wydajność jest osiągalna poprzez 

podłączenie inteligentnych urządzeń do planu leczenia pacjenta w celu dostarczania leków pacjentowi 

za pomocą inteligentnych systemów podawania leków, które są dokładniejsze i bardziej niezawodne. 

Podobnie dystrybucja inteligentnych urządzeń w sieci umożliwia współdzielenie informacji między 

urządzeniami. Pozwala to na bardziej inteligentną analizę danych z czujników pacjenta, a także na 

szybsze monitorowanie i przetwarzanie, dzięki czemu urządzenia wyzwalają alarm tylko wtedy, gdy 

istnieją wspólne dane z innych czujników monitorujących, że zdrowie pacjenta jest zagrożone. Dlatego 

też, dla pierwszych użytkowników Internetu przemysłowego, widzimy, że każdy z nich sam wykorzystał 

korzyści, wykorzystując innowacje i analizy do rozwiązywania unikalnych problemów swojej konkretnej 

branży.  

Dlaczego warto kupić? 

IIoT zaowocował nową strategią, która pojawiła się w przemyśle, zwłaszcza w produkcji, i opiera się na 

tym, że producent koncentruje się na tym, czego faktycznie chce klient, a nie na produkcie, który 

kupuje. Przykładem tego jest powód, dla którego klient kupiłby komercyjny samolot pasażerski. Czy to 

dlatego, że tego chce, czy może dlatego, że potrzebuje go do transportu setek swoich klientów na 

całym świecie? Tradycyjnie producenci nastawiali się na produkowanie najlepszych opłacalnych 

produktów, jakie mogli sprzedawać na otwartym rynku. Oczywiście spowodowało to konflikt z innymi 

producentami, co wymagało od nich znalezienia sposobów na zwiększenie wartości swoich produktów. 

Ta wartość dodana może być oparta na jakości, cenie, ilości lub postrzeganej wartości w stosunku do 

ceny. Jednak strategie te rzadko działały przez długi czas, ponieważ konkurent mający niską barierę 

wejścia po prostu stosował skuteczną taktykę różnicowania. Na przykład konkurenci mogą dopasować 

ilość i wielkość partii, aby dopasować lub zrobić lepiej. Co gorsza, gdyby cena była wyróżnikiem, 

konkurent mógłby obniżyć ceny, co skutkuje tzw. wyścigiem na dno.  

Sprzedawanie światła, a nie żarówek 

To, do czego ostatecznie klient chce towary, to świadczenie usługi (w poprzednim przykładzie 

zapewnienie transportu lotniczego), ale może to być również produkcja światła w przypadku żarówki. 



To sprawiło, że producenci spojrzeli na problem z innej perspektywy; co jeśli zamiast sprzedawać 

żarówki, sprzedałeś światło? To nieszablonowe myślenie stworzyło tak zwaną ekonomię wyniku, w 

której producenci faktycznie pobierali opłaty za użytkowanie produktu, a nie za sam produkt. 

Producent sprzedaje wymierne wykorzystanie produktu. Bardziej praktycznym przykładem są opony 

do samochodów ciężarowych. Firma logistyczna nie chce z góry kupować opon do każdej ciężarówki w 

swojej flocie, nie wiedząc, jak długo mogą one wytrzymać, dlatego zawsze szukają zniżek i rabatów. 

Jednak w gospodarce wynikowej firma logistyczna płaci tylko za przebieg i zużycie opon, co miesiąc z 

dołu. To dla nich wspaniała okazja, ale jak to działa dla producenta opon? (Musimy tu podkreślić 

wyróżnik - to nie jest wypożyczanie.) Cóż, wygląda na to, że działa bardzo dobrze, ze względu na IIoT. 

Jest to wykonalne, ponieważ każda opona jest wyposażona w szereg czujników, które rejestrują 

przebieg i zużycie oraz zgłaszają to producentowi za pośrednictwem bezprzewodowego łącza 

internetowego. Producent opon co miesiąc wystawia firmie logistycznej fakturę za zużycie opon. Obie 

strony są szczęśliwe, ponieważ dostają to, czego pierwotnie chcieli, tylko w sposób pośredni. 

Początkowo firma logistyczna potrzebowała opon, ale nie chciała płacić z góry niczego poza minimum, 

ponieważ brała na siebie całe ryzyko. Jednak teraz otrzymują produkt przy mniejszym ryzyku, ponieważ 

płacą z dołu i otrzymują usługę, której chcą. Producent opon faktycznie dostaje więcej za opony, 

aczkolwiek rozłożone na cały okres użytkowania opony, ale oferuje również dodatkowe usługi, na 

których potencjalnie może zarabiać. Na przykład producent może dostarczyć klientowi dane dotyczące 

sposobu prowadzenia pojazdu, zgłaszając zdarzenia wstrząsowe zarejestrowane przez czujniki lub 

nadmierną prędkość. Ta usługa może pomóc klientowi, na przykład w przypadku firmy logistycznej, 

przeszkolić swoich kierowców, aby jeździli bardziej ekonomicznie, oszczędzając firmie pieniądze na 

rachunkach za paliwo. Innym przykładem oszczędności wyników są silniki odrzutowe Rolls Royce. W 

tym przykładzie duża linia lotnicza nie kupuje silników odrzutowych; zamiast tego kupuje 

niezawodność od TotalCare firmy Rolls Royce. Klient płaci opłaty za zapewnienie niezawodnych 

silników odrzutowych bez serwisowania i awarii. W zamian Rolls Royce dostarcza silniki i przejmuje 

wszystkie obowiązki związane z konserwacją i wsparciem. Ponownie, w tym scenariuszu Rolls Royce 

wykorzystuje tysiące czujników do monitorowania silników w każdej sekundzie ich eksploatacji, 

gromadząc ogromne ilości danych predykcyjnych, dzięki czemu wie, kiedy jakość podzespołów ulega 

pogorszeniu. Gromadząc i przechowując wszystkie te ogromne ilości danych, Rolls Royce może 

stworzyć „cyfrowego bliźniaka” fizycznego silnika. Zarówno cyfrowy, jak i fizyczny bliźniak są 

wirtualnymi klonami, więc inżynierowie nie muszą otwierać silnika, aby serwisować komponenty, które 

później okazały się w porządku, wiedzą o tym już bez dotykania lub wyłączania silnika. Ta koncepcja 

„cyfrowego bliźniaka” jest bardzo ważna w produkcji i w przemysłowym Internecie, ponieważ 

umożliwia analitykom Big Data określenie zaleceń, które można przetestować na wirtualnej maszynie 

bliźniaczej, a następnie przetworzyć przed wprowadzeniem do produkcji.  

Cyfrowa i ludzka siła robocza 

Obecnie roboty w środowisku przemysłowym są powszechne i są wykorzystywane do niestrudzonej 

pracy przy przyziemnych lub szczególnie brudnych, niebezpiecznych lub ciężkich zadaniach. Z drugiej 

strony ludzie są zatrudnieni do wykonywania kognitywnej, skomplikowanej i delikatnej pracy, którą 

może osiągnąć tylko cudowna zręczność ludzkiej ręki. Przykładem tego jest produkcja w montowni 

samochodów. Roboty na jednej stacji podnoszą ciężkie przedmioty na miejsce, podczas gdy człowiek 

wykonuje zadania jak podłączenie wiązki elektrycznej do całej elektroniki. Podobnie w produkcji 

smartfonów, ludzie wykonują całą pracę, ponieważ umieszczenie tych wszystkich delikatnych 

miniaturowych elementów na płytce drukowanej wymaga precyzyjnej obsługi i rozmieszczenia, które 

(obecnie) może wykonać tylko człowiek. Jednak naukowcy są przekonani, że zmieni się to w następnej 

dekadzie, ponieważ roboty staną się bardziej zręczne i inteligentne. W rzeczywistości niektórzy 

badacze popierają wizję przyszłości przemysłu, w której ludzi nie zastąpiły roboty, ale ludzie pracujący 



z robotami. Logika jest słuszna, ponieważ ludzie i roboty uzupełniają się nawzajem w miejscu pracy. 

Ludzie mają zdolności poznawcze i są zdolni do precyzyjnego operowania i delikatnego manewrowania 

małymi przedmiotami lub wykonywania umiejętności wymagających zręczności i wyczucia dotyku. Z 

drugiej strony roboty są świetne w wykonywaniu powtarzalnych zadań do znudzenia, ale z 

niesamowitą szybkością, siłą, niezawodnością i wydajnością. Problem polega na tym, że roboty 

przemysłowe nie są czymś, do czego chcesz stać zbyt blisko. Rzeczywiście większość z nich jest 

wyposażona w czujniki wykrywające obecność ludzi i spowalniające lub nawet wstrzymujące ich 

działania ze względu na bezpieczeństwo. Jednak przyszłość przyniesie kolejną klasę robotów, które 

będą w stanie współpracować z ludźmi w harmonii i co najważniejsze bezpiecznie. I być może nie jest 

to tak daleko idące, gdy weźmiemy pod uwagę rozwiązania rzeczywistości rozszerzonej, które są już 

obecne, a które jeszcze kilka lat temu wyglądały jak science fiction. Przyszłość będzie polegać na tym, 

że roboty i ludzie będą pracować ramię w ramię, korzystając z najnowszych badań w dziedzinie IIoT. 

Na przykład roboty są mikrokosmosami Internetu Przemysłowego, ponieważ mają trzy cechy - 

wykrywanie, przetwarzanie danych i działanie. Dlatego roboty – w zasadzie maszyny, które można 

programować w celu zastąpienia pracy ludzkiej – są idealnym rozwiązaniem technologicznym dla IIoT. 

W związku z tym, wraz z rozwojem technologii czujników i ulepszaniem oprogramowania, roboty staną 

się bardziej inteligentne i powinny być w stanie zrozumieć otaczający ich świat. To przecież nie tak 

daleko, bo mamy już autonomiczne samochody i drony. Spodziewaj się, że wkrótce w supermarketach 

i centrach handlowych pojawią się roboty. 



Internet Przemysłowy .Przypadki użycia 

Potencjał Internetu przemysłowego jest ogromny, a możliwości obejmują szerokie obszary 

produktywności, takie jak logistyka, lotnictwo, transport, opieka zdrowotna, produkcja energii, 

produkcja ropy i gazu oraz produkcja. W rezultacie wiele przypadków użycia sprawi, że dyrektorzy 

branży obudzą się i zastanowią nad możliwościami IIoT. W końcu przemysł wymaga jedynie minimalnej 

zmiany wydajności, aby zapewnić ogromne przychody, przykładem jest to, że nawet wzrost o 1% 

wydajności może przynieść ogromne korzyści w zakresie dochodów, takie jak oszczędność paliwa 

lotniczego. Aby zrealizować te potencjalne zyski, przemysł musi przystosować się i dostosować do 

Przemysłowego Internetu Rzeczy. Jednak dostrzeganie, identyfikowanie, a następnie strategiczne 

kierowanie możliwościami IIoT nie jest tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Dlatego ważne jest, aby 

tworzyć przypadki użycia odpowiednie dla firm wertykalnych. Na przykład wymagania dotyczące 

produkcji różnią się od logistyki, która różni się również od opieki zdrowotnej. Podobnie 

innowacyjność, wiedza fachowa i budżet finansowy dostępne w celu dostarczenia konkretnych 

zastosowań branżowych będą miały wiele różnorodnych ograniczeń. Na przykład opieka zdrowotna 

pochłonie ogromne kwoty wydatków przy niewielkim lub żadnym zwrocie finansowym; w 

przeciwieństwie do tego, przemysł naftowy i gazowy będzie również wymagał ogromnych kosztów 

operacyjnych i kapitałowych, ale prawdopodobnie przyniesie ogromne zyski. Podobnie logistyka – 

która jest bardzo zależna od łańcucha dostaw, śledzenia produktów i transportu – będzie miała inne 

wymagania operacyjne. Jednak to, co oferuje IIoT, jest potencjalnym rozwiązaniem dla wszystkich 

branż pionowych, dzięki wykorzystaniu postępu w technologii czujników, komunikacji 

bezprzewodowej, sieciach, przetwarzaniu w chmurze i analizie Big Data. Firmy mogą, niezależnie od 

swojej wielkości i dyscypliny, wykorzystywać te technologie, aby czerpać korzyści z IIoT. Aby 

zilustrować potencjalne korzyści i korzyści dla poszczególnych dyscyplin przemysłowych, rozważymy 

następujące przypadki użycia. 

Opieka zdrowotna 

W tym przykładzie postaramy się wyjaśnić, w jaki sposób wykorzystanie technologii IIoT może 

odblokować i zapewnić wartość branży opieki zdrowotnej. W opiece zdrowotnej, jeszcze nie tak 

dawno, lekarze odwiedzali w domu osoby zbyt chore lub niezdolne do pracy z powodu kontuzji, aby 

udać się do gabinetu lekarskiego. Było to jednak czasochłonne i kosztowne. W konsekwencji lekarze 

ograniczyli wizyty domowe tylko do tych, którzy z doświadczenia lekarza uznali za wystarczająco 

poważnie ubezwłasnowolnionych z powodu choroby lub urazu, a wszyscy inni musieli stawić się i zająć 

miejsce w kolejce do gabinetu lekarskiego. Ta polityka, choć zrozumiała, była bardzo niewygodna 

zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy, zwłaszcza pacjentów z obszarów wiejskich, którzy mogli być 

zmuszeni do pokonywania znacznych odległości, cierpiąc z powodu wyniszczających skutków choroby 

lub urazu fizycznego. Dlatego zawsze pożądany był alternatywny układ. Właśnie dlatego Guy&prime;s 

i St. Thomas&prime;s Nation Health Service Foundation Trust w Wielkiej Brytanii pilotują 

wykorzystanie smartfonów jako monitorów stanu zdrowia. Zestaw pacjenta zawiera smartfon, wagę, 

czujniki tlenu we krwi i mankiet do pomiaru ciśnienia krwi. Chodzi o to, aby pacjenci codziennie 

odczytywali swoją wagę, tętno, ciśnienie krwi i poziom tlenu, a następnie przesyłali dane do smartfona 

przez Bluetooth, aby przesłać je do usługi telezdrowia firmy BT. Następnie pielęgniarki w pogotowiu 

analizują dane. Jeśli w danych pojawią się jakieś nieprawidłowości, pielęgniarki omówią problemy z 

pacjentami. Korzystając z tych zestawów opieki domowej, pacjenci mają większą kontrolę nad własnym 

stanem i mogą radzić sobie z własnymi przewlekłymi schorzeniami we własnych domach. Mamy 

nadzieję, że projekt pilotażowy, który jest testowany na 50 pacjentach z niewydolnością serca, 

ostatecznie uratuje życie. Innym przykładem najnowocześniejszego projektu IIoT w dzisiejszym 

środowisku opieki zdrowotnej jest inicjatywa przyjęta przez szkockich szefów służby zdrowia w celu 



zapewnienia środków automatyzacji, nadzoru i komunikacji dla zdalnych pacjentów ambulatoryjnych. 

Robot - znany jako Żyrafa - jest używany w domach pacjentów, zwłaszcza cierpiących na demencję na 

Wyspach Zachodnich i Szetlandach, aby umożliwić im dalsze samodzielne życie. Roboty są 

zaprojektowane tak, aby zapewniać wsparcie przyjaciołom i rodzinie, umożliwiając krewnemu lub 

opiekunowi wywołanie Giraff ze zdalnego komputera lub smartfona z dowolnego miejsca. Kanał 

audio/wideo 3G wyświetla twarz opiekuna na ekranie wideo Giraffa, pozwalając mu rozmawiać z 

pacjentem za pośrednictwem połączenia wideo podobnego do Skype. Giraff został wprowadzony na 

rynek w 2013 roku jako próba pilotażowa. Roboty Giraff mają prawie półtora metra wysokości, mają 

koła i ekran wideo zamiast głowy. Wyposażone są w kamery o wysokiej rozdzielczości, które monitorują 

dom i zapewniają zdalny nadzór. Żyrafa pozwala krewnym i opiekunom bacznie obserwować 

pacjentów, aby upewnić się, że przyjmują leki i jedzą posiłki, a także zapewnia metodę wymiany 

społecznej potencjalnie z odległości setek kilometrów. Opiekun może również manipulować robotem 

i jeździć nim po domu, aby sprawdzić, czy nie ma problemów ze zdrowiem lub bezpieczeństwem. 

Korzystanie z technologii wspomagających jest czasami ukierunkowane na konkretnych pacjentów i 

jako takie Giraff miałaby zastosowanie specyficzne, a nie ogólne. Początkowo obawiano się, że starsi 

pacjenci cierpiący na demencję źle zareagują na obecność robota. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że 

uznali robota za dobre towarzystwo, mimo że nie był w stanie prowadzić rozmowy (chociaż Siri może 

rozwiązać ten natychmiastowy problem, podobnie jak pies czy kot). Co więcej, wcześniejsze próby w 

Australii wykazały, że osoby z demencją nie boją się maszyn. Mają nadzieję, że roboty pomogą ludziom 

mieszkającym samotnie na odległych obszarach poczuć się mniej samotnymi. Innym robotem do 

osobistej opieki zdrowotnej jest Baymax , który jest robotem z miękką syntetyczną skórą, który może 

wykrywać schorzenia (była to inicjatywa oparta na fikcyjnej postaci Disneya w Big Hero 6, ale może nie 

być dalekie od urzeczywistnienia się). Wczesne wersje robota pluszowego misia, opracowane przez 

MIT Media Lab, są obecnie testowane w szpitalu dziecięcym w Stanach Zjednoczonych. Zaktualizowana 

wersja niedźwiedzia została wyposażona w czujniki nacisku na dwóch łapach i kilka czujników 

dotykowych w częściach ciała. Ekran smartfona w głowie robota pokazuje animowane oczy. Robot 

może wykorzystywać wewnętrzny głośnik, mikrofon i kamerę telefonu do wykrywania zmian w 

samopoczuciu dziecka. 

Przemysł naftowo-gazowy 

Przemysł naftowy i gazowy jest uzależniony od rozwoju zaawansowanych technologii oraz inteligencji 

naukowej w poszukiwaniu nowych złóż. Poszukiwanie i rozwój nowo odkrytych zasobów ropy naftowej 

i gazu wymaga nowoczesnych czujników, analiz i systemów kontroli sprzężenia zwrotnego, które 

poprawiły łączność, monitorowanie, kontrolę i procesy automatyzacji. Ponadto przemysł naftowo-

gazowy pozyskuje do przetwarzania ogromne ilości danych dotyczących stanu narzędzi wiertniczych 

oraz stanu maszyn i procesów w całej instalacji polowej. Wcześniej technologia była ukierunkowana 

na produkcję ropy naftowej i gazu, ale geolodzy mieli ograniczone możliwości przetwarzania 

ogromnych ilości danych wytwarzanych przez platformę wiertniczą, ponieważ było ich tak dużo, a 

przechowywanie było drogie i po prostu niewykonalne. Rzeczywiście, taka była ogromna ilość 

zebranych danych, nawet 90% zostałoby odrzuconych, ponieważ nie było miejsca do przechowywania 

danych, nie mówiąc już o możliwościach obliczeniowych, aby przeanalizować je w odpowiednim czasie. 

Jednak przemysłowy Internet rzeczy (IIoT) zmienił tę marnotrawną praktykę i teraz platformy 

wiertnicze i stacje badawcze mogą wysyłać z powrotem ogromne ilości surowych danych pobranych z 

czujników wiertniczych i produkcyjnych w celu przechowywania i późniejszej analizy w chmurze. Na 

przykład wiercenia i poszukiwania były kiedyś drogie i nieprzewidywalne, ponieważ opierały się na 

analizie geologów mapowania dna morskiego. Okazało się to nieprzewidywalne, w wyniku czego 

główni producenci ropy naftowej i gazu oraz producenci przekształcają swoją infrastrukturę, aby 

wykorzystać nowe technologie, które napędzają przemysłowy Internet. Te postępy technologiczne, 



takie jak komunikacja o dużej przepustowości, technologia czujników bezprzewodowych, 

przechowywanie danych w chmurze z zaawansowanymi narzędziami analitycznymi oraz 

zaawansowane inteligentne sieci umożliwiają tworzenie systemów, które zwiększają przewidywalność 

badań terenowych, czynią badania bardziej przewidywalnymi, redukują koszty eksploracji, a także 

ostatecznie obniżają koszty eksploatacji w terenie. Nowe przepisy branżowe dotyczące monitorowania 

odwiertów i zarządzania zbiornikami, oprócz innych wymagań technicznych, skłoniły operatorów 

terenowych do znalezienia skutecznych sposobów rozwiązywania istniejących ograniczeń 

operacyjnych. Na przykład w latach 90. i 2000. operatorzy terenowi często zrzucali prawie wszystkie 

dane zebrane podczas wiercenia z powodu braku możliwości przetwarzania i komunikacji; ilość danych 

była po prostu zbyt duża, aby pomieścić. Jeśli chodzi o łagodzenie skutków, większość danych dotyczyła 

tylko czasu ich wygenerowania - na przykład temperatury wiertła lub obrotów na sekundę - więc była 

użyteczna tylko w tym konkretnym czasie. Jednak wraz z postępem technologicznym, w szczególności 

w czujnikach wiertniczych i następującym po nim masowym napływem danych z narzędzi do wiercenia 

wgłębnego, co wymagało zaawansowanej analizy zarówno strumieniowania danych w czasie 

rzeczywistym, jak i analizy historycznej i predykcyjnej, wymaga więcej innowacyjnych rozwiązań 

wzrosła. Na szczęście, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na tak rozległą analitykę danych w 

przemyśle naftowym i gazowym, na czoło wysunęła się inna technologia, która zapewnia niezbędną 

moc obliczeniową, przechowywanie danych i skalowalność przemysłową do dostarczania analizy 

danych w czasie rzeczywistym. Dodatkowo technologia chmury umożliwia przetwarzanie wsadowe 

eksploracji Big Data w celu zrozumienia danych historycznych i prognozowania predykcyjnego. 

Przetwarzanie w chmurze i Internet przemysłowy zapewniają teraz technologię, która umożliwia 

gromadzenie, przechowywanie i analizowanie ogromnych ilości danych. Jednak pojawienie się 

Internetu przemysłowego dostarczyło znacznie więcej niż tylko ekonomiczne i skalowalne usługi w 

chmurze w zakresie obliczeń, przechowywania i analizy danych; głęboko zmienił przemysł. Na przykład 

przemysł ma teraz możliwość łączenia inteligentnych obiektów – maszyn, urządzeń, czujników, 

siłowników, a nawet ludzi - we współpracujące sieci, Internet rzeczy. Jednocześnie projektanci tych 

inteligentnych, inteligentnych urządzeń wbudowali autodiagnostykę i samokonfigurację, co znacznie 

zwiększa niezawodność i użyteczność. Ponadto łączność urządzeń, wymagania dotyczące kabli i 

zasilania, które kiedyś były prawdziwym problemem, zostały złagodzone przez komunikację 

bezprzewodową. Nowe technologie i protokoły bezprzewodowe, wraz z technologiami niskiego 

poboru mocy i miniaturyzacją komponentów, umożliwiają umieszczanie czujników w dowolnym 

miejscu, niezależnie od rozmiaru, niedostępności lub ograniczeń okablowania. Łączność jest rdzeniem 

Przemysłowego Internetu; w końcu wymaga komunikacji przez Internet i interakcji z chmurą. Dlatego 

wszystkie protokoły komunikacyjne są ważne, co doprowadziło do powstania nowych protokołów, 

takich jak 6LoWLAN i CoAP . Mogą one działać dobrze w niektórych przemysłowych przypadkach 

użycia, w których urządzenia o niskiej wydajności są wdrożone w łączności typu end-to-end. Jednak w 

przypadku wszystkich systemów istnieją tylko dwa sposoby wykrycia stanu węzła zdalnego - czujnik 

wysyła dane z powrotem do kontrolera, na przykład jako zdarzenie lub kontroler odpytuje węzeł w 

programowalnych odstępach czasu, aby uzyskać status węzła. Oba te rozwiązania są nieefektywne, ale 

istnieje lepszy sposób, czyli wzorzec oprogramowania publikuj/subskrybuj. Jest to preferowana 

technika, ponieważ może natychmiast poinformować subskrybenta za pośrednictwem wspólnej 

magistrali oprogramowania o zmianie, jeśli subskrybent zauważył zainteresowanie. Jest to lepsze, niż 

subskrybent odpytujący wydawcę o wszelkie aktualizacje, ponieważ jest to znacznie wydajniejsze i 

szybsze. Jednak nie wszystkie modele publikowania/subskrypcji działają w ten sam sposób. MQPP i 

XMPP są bardzo popularne, ponieważ są dobrze obsługiwane; jednak nie obsługują operacji w czasie 

rzeczywistym, więc nie są dobrze przystosowane do zastosowań przemysłowych. System dystrybucji 

danych obsługuje działanie w czasie rzeczywistym i jest w stanie dostarczać dane z fizyczną prędkością 

do tysięcy odbiorców jednocześnie, przy ścisłej kontroli czasu, niezawodności i translacji systemu 



operacyjnego. Są to niezwykle ważne cechy, gdy są stosowane w środowisku przemysłowym, takim jak 

przemysł naftowy i gazowy. To właśnie te nowe protokoły i technologie IoT zapewniły środki do zmiany 

wydobycia ropy i gazu oraz wydobycia na polach poza to, co było wcześniej możliwe. Jako przykład 

tego, jak przemysł naftowy i gazowy wykorzystuje DDS jako protokół publikowania/subskrybowania, 

przyjrzyjmy się, w jaki sposób zintegrowali go ze swoimi procesami operacyjnymi. Pierwszy przykład 

pokazuje, w jaki sposób IoT umożliwił zdalną obsługę platform wiertniczych dzięki automatyzacji. Jest 

to nie tylko opłacalne w czasach, gdy eksperci terenowi stają się rzadkością, ale także korzystne pod 

względem wydajności w terenie, bezpieczeństwa i dobrej jakości. Może to również prowadzić do - 

dzięki zaawansowanej technologii czujników, która jest samodiagnostyczna i samokonfigurowalna - 

znacznego skrócenia przestojów i awarii sprzętu. Rysunek przedstawia blokową ilustrację topologii 

zautomatyzowanego zdalnego sterowania, w której szybka magistrala danych DDS łączy wszystkie 

czujniki i siłowniki ze sterownikiem procesu, co automatyzuje proces wiercenia i zakończenia. 

 

Oprócz automatyzacji, projekt ułatwia również zdalne zbieranie i analizę danych operacyjnych, stanu 

sprzętu, aktywności procesów oraz strumieniowanie danych dziennika sprzętu w czasie rzeczywistym. 

Szybka łączność zapewniana przez kable bezprzewodowe lub światłowodowe dobrze łączy pole ze 

stacją zdalnego sterowania, a ostatecznie z systemami korporacyjnymi. Dane zebrane ze stacji 

terenowej za pośrednictwem magistrali DDS mogą być przechowywane w celu przyszłej analizy 

historycznej i predykcyjnej. Umożliwi to analitykom i planistom procesów na lądzie dostosowanie i 

kontrolę operacji na odwiercie poprzez wysyłanie korygujących informacji zwrotnych do systemów 

odwiertów. Inną możliwością, jaką zapewnia IIoT, jest umożliwienie gromadzenia i późniejszej analizy 

masowych danych. Przed rozwojem i publicznym dostępem do ogromnych zasobów chmury 

obliczeniowej gromadzenie ogromnych ilości danych nie było po prostu wykonalne ani ekonomiczne 

nawet dla bogatych w gotówkę firm naftowych i gazowych. W końcu ilość danych generowanych przez 

odwiert operacyjny lub produkcyjny szyb naftowy może być ogromna. Jednak teraz to się zmieniło, 

ponieważ technologie przemysłowego Internetu są w stanie pomieścić zarówno pamięć masową, jak i 

moc obliczeniową do analizy tych ogromnych zbiorów danych. Typowym zastosowaniem takiej 

technologii byłoby inteligentne monitorowanie odwiertów, w którym monitorowane są całe pola 

czujników, a dane są gromadzone w celu dostarczenia danych do centrum zdalnego sterowania w celu 

analizy historycznej i predykcyjnej. Co więcej, dodatkowym przykładem zastosowania IIoT w przemyśle 

naftowym i gazowym jest wdrożenie inteligentnego zarządzania zbiornikami w czasie rzeczywistym. 

Aby czerpać korzyści z analiz, zarówno historycznych, jak i predykcyjnych, wszystkie systemy w 

ekosystemie muszą być połączone i wnosić wkład w pulę danych. Im większa pula danych, tym bardziej 

wiarygodne będą wyniki algorytmów, ponieważ może to zmniejszyć ryzyko nieregularnych wzorców 

danych, które niekoniecznie odzwierciedlają prawdziwy charakter procesu. Dla uproszczonego 

przykładu rozważ rzucenie monetą dziesięć razy, a następnie dziesięć milionów razy, biorąc pod uwagę 

prawdopodobieństwo orła lub reszki. To, że łączność systemów jest jeszcze ważniejsza, gdy mamy do 

czynienia z analizą w czasie rzeczywistym danych strumieniowych, gdzie wymagana jest analiza i 



informacje zwrotne w czasie rzeczywistym. Jednak topologia sieci analitycznych na dużą skalę nie jest 

trywialna, ponieważ systemy są połączone, a dane przesyłane za pośrednictwem szyny danych do 

chmury lub strumieniowych narzędzi analitycznych. Dzięki DDS projektant może rozdzielić złożoność 

fizycznych połączeń między komputerami, maszynami, systemami i lokalizacjami, dostarczając 

pojedynczą logiczną magistralę danych. Wreszcie ostatni przykład użycia pokazuje, jak wdrożenie 

protokołów i technologii IIoT może ułatwić produkcję i wdrażanie platform przemysłowych, ponieważ 

oddziela oprogramowanie od systemu operacyjnego, dzięki czemu tworzenie aplikacji jest bardziej 

elastyczne, szybsze i tańsze. Prawdziwym potencjałem IIoT jest tworzenie nowych, inteligentnych 

sposobów pracy, poprzez automatyzację, inteligentne maszyny i zaawansowaną analitykę. W 

przemyśle naftowym i gazowym metody i technologie IIoT są już przyjmowane w celu obniżenia 

kosztów i zwiększenia wydajności, bezpieczeństwa, a ostatecznie zysków. Jednak przyszłość IIoT musi 

zostać zintegrowana z chmurą, która następnie ma potencjał do łączenia lokalnych aplikacji w większe 

systemy regionalne lub globalne, aby stać się siecią systemów, które zapewniają pełny potencjał 

analityki Big Data dla przemysłu. 

Inteligentne biuro 

Budynki są systemami krytycznymi i odpowiadają za około 40% całkowitego zużycia energii w UE. Co 

gorsza, budynki są również odpowiedzialne za 36% emisji gazów cieplarnianych. Jednak kontrolowanie 

lub zmniejszanie tych liczb nie jest łatwe. Nawet przy trójstronnej strategii, takiej jak poprawa izolacji 

budynków i efektywności energetycznej oraz zapewnienie lepszych systemów kontroli budynku, 

postęp był boleśnie powolny. Zazwyczaj wynika to z kilku warunków. Pierwsza z tych strategii, 

poprawiająca izolację - jest główną zachętą do oszczędzania kosztów dla każdego budynku, ponieważ 

zmniejsza koszty ogrzewania lub chłodzenia dla mieszkańców. Ponadto zmniejsza koszty energii i 

zmniejsza emisję CO2 i jest łatwy do wdrożenia w projektowaniu i montażu nowych budynków, ale 

bardzo drogi i trudny do wdrożenia w istniejących budynkach. Powodem tego jest to, że większość 

starszych budynków po prostu nie została zaprojektowana z myślą o energooszczędności. Druga 

strategia poprawy efektywności energetycznej budynku, na przykład poprzez wymianę żarówek i 

oświetlenia taśmowego na światła LED, zyskuje na znaczeniu ale nadal jest niewykorzystana. Może to 

być spowodowane niemożnością dotarcia wiadomości do właścicieli nieruchomości i firm. Jednak 

trzecia strategia, poprawa zarządzania budynkiem poprzez systemy sterowania automatyką, może 

zapewnić potencjał do poprawy efektywności energetycznej budynków i zmniejszenia emisji gazów 

cieplarnianych. Niestety, podobnie jak instalowanie izolacji w istniejących budynkach, zwłaszcza 

starszych, wdrożenie systemu zarządzania budynkiem jest bolesnym zadaniem, zarówno pod 

względem kosztów finansowych, jak i zakłóceń działalności. Wcześniej instalowanie czujników i 

siłowników (takich jak grzejniki lub klimatyzatory) wymagało poważnych prac remontowych. Jednak 

dzięki ostatnim postępom technologicznym, a zwłaszcza IoT, czujniki i siłowniki są teraz „inteligentne” 

i mogą korzystać z komunikacji bezprzewodowej, co znacznie zmniejsza zakłócenia i znaczną część 

kosztów. Integracja i rozwój czujników, urządzeń i protokołów opartych na IoT są ważnymi czynnikami 

ułatwiającymi aplikacje, zarówno dla przemysłu, jak i dla ogółu społeczeństwa, pomagając 

urzeczywistniać inteligentne budynki. Technologia IoT pozwala na interakcję między inteligentnymi 

rzeczami a światem rzeczywistym, zapewniając metodę zbierania danych ze świata analogowego oraz 

wytwarzania informacji i wiedzy w świecie cyfrowym. Na przykład smartfon ma wbudowane funkcje 

wykrywania i komunikacji, takie jak czujniki przyspieszenia, lokalizacji, a także protokoły 

komunikacyjne obsługujące Wi-Fi, SMS-y i komórkowe. Posiadają również NFC (komunikacja bliskiego 

zasięgu) i RFID (identyfikacja radiowa), które można wykorzystać do identyfikacji. W konsekwencji 

smartfon zapewnia środki do przechwytywania danych i przekazywania informacji. Ponadto 

wszechobecność i akceptacja smartfona przez użytkownika czyni go idealnym HMI (interfejs człowiek-

maszyna) dla inteligentnych budynków, w których użytkownicy muszą kontrolować własne warunki 



środowiskowe. Niemniej jednak IoT wiąże się z własnym zestawem problemów, takich jak zarządzanie 

ogromną ilością danych dostarczanych w czasie rzeczywistym przez dużą liczbę urządzeń IoT 

rozmieszczonych w całym budynku. Dodatkowo pojawia się problem związany z interoperacyjnością 

urządzeń, a ponadto integracją wielu zastrzeżonych protokołów i standardów komunikacyjnych, które 

współistnieją na rynku. Protokoły, które mają zastosowanie do budynków (takich jak urządzenia 

grzewcze, chłodzące i klimatyzacyjne) mogą nie być dostępne na urządzeniach dostępnych obecnie od 

ręki. Należy to rozwiązać, zanim możliwe będzie przyjęcie na szeroką skalę. Jednym z głównych 

problemów związanych z instalacją tradycyjnych systemów zarządzania budynkiem (BMS) w 

istniejących, a zwłaszcza starszych budynkach jest to, że tradycyjne metody są często oparte na 

specjalistycznych protokołach, które omówimy później, takich jak BACnet, KNX i LON. Ponadto 

alternatywne rozwiązania WSN (bezprzewodowe sieci czujników) opierają się na określonych stosach 

protokołów stosowanych zazwyczaj w systemach sterowania budynkami, takich jak ZigBee, Z-Wave czy 

EnOcean. Wdrożenie jest znacznie łatwiejsze niż w przypadku przewodowej magistrali BACnet, ale 

nadal mają problemy z integracją z innymi systemami.  W tym celu w 2014 r. IoT6 (grupa robocza Unii 

Europejskiej) stworzyła stanowisko testowe dla inteligentnego biura do badania potencjału IPv6 i 

powiązanych standardów w celu wsparcia koncepcyjnego projektu IIoT. Celem było zbadanie i 

przetestowanie IPv6, aby sprawdzić, czy może złagodzić wiele wzajemnych połączeń i fragmentacji, 

które obecnie utrudniają projekty wdrażania IoT. Metody, na które zdecydowała się grupa IOT6, 

polegały na zbudowaniu biura testowego przy użyciu standardowych, gotowych czujników, urządzeń i 

protokołów. IPv6 był preferowany, ale nie zawsze był opcją ze względu na brak dostępności. 

Urządzenia połączono za pomocą architektury zorientowanej na usługi (SOA), aby zapewnić usługi 

internetowe, interoperacyjność, integrację z chmurą, mobilność i dystrybucję danych wywiadowczych. 

Pierwotna koncepcja IOT6 Smart Office polegała na zbadaniu potencjału IPv6 jako wspólnego 

protokołu, który mógłby zapewnić niezbędną integrację wymaganą między ludźmi i usługami 

informacyjnymi, w tym usługami internetowymi i chmurowymi, budynkiem i systemami budynku. 

Zespół IOT6 miał nadzieję wykazać, że dzięki lepszej kontroli tradycyjnych technik automatyki 

budynkowej mogą zmniejszyć zużycie energii o co najmniej 25%. Ponadto mieli nadzieję na ułatwienie 

wdrażania i integracji systemów automatyki budynkowej, co jest zwykle kosztowne i wymaga 

remontów i kosztownej instalacji. Poszukiwali także możliwości usprawnienia zarządzania kontrolą 

dostępu i bezpieczeństwem poprzez wykorzystanie smartfonów jako interfejsu HMI . W odniesieniu 

do integracji ludzi i usług informacji o budynku, stanowisko testowe zapewniłoby lokalizację, 

inteligentne biuro, w pełni wyposażone i sprawne. Zapewniłyby sale konferencyjne i konferencyjne, a 

także zapewniłyby innowacyjne interfejsy wewnątrz budynku (wirtualny asystent itp.), które 

umożliwiłyby użytkownikom komunikowanie się z ich otoczeniem i dostosowywanie działania 

czujników kontrolujących takie rzeczy jak temperatura, oświetlenie, i rolety. Ponadto biuro 

dysponowałoby pełną informacją i usługami, takimi jak komputery z dostępem do Internetu i 

wyświetlacze dostarczające w czasie rzeczywistym informacji o stanie świata. Dodatkowo w 

inteligentnym biurze powstałby profesjonalny ekspres do kawy – ekspres, który zapewnia gorącą wodę 

24/7. Jednym z celów stanowiska testowego IOT6 było zapewnienie platformy do testowania i walidacji 

interoperacyjności różnych gotowych czujników i protokołów oraz architektury koncepcyjnej 

Przemysłowego Internetu Rzeczy. Zdecydowano się na połączenie i przetestowanie, w miarę 

możliwości, interoperacyjności wieloprotokołowej z rzeczywistymi urządzeniami poprzez wszystkie 

możliwe różne połączenia protokołów (wśród wybranych standardów). Chcieli również przetestować i 

zademonstrować różne scenariusze innowacyjnych aplikacji internetowych związanych z Internetem 

rzeczy, w tym scenariusze związane z procesami biznesowymi. Ponadto zaplanowano przetestowanie 

i zademonstrowanie potencjału karty wieloprotokołowej, proxy IPv6 dla urządzeń innych niż IP oraz 

oszacowanie potencjalnej skalowalności systemu. Ponadto wdrażaliby i weryfikowali system w 



rzeczywistym środowisku testowym z rzeczywistymi użytkownikami końcowymi w celu przetestowania 

różnych scenariuszy. Cztery przetestowane scenariusze to: 

• Pierwszy scenariusz obejmował proces utrzymania budynku, czyli proces integracji IPv6 ze 

standardowymi urządzeniami IoT do sterowania budynkami, telefonami komórkowymi, usługami w 

chmurze i aplikacjami do zarządzania budynkami.  

• Drugi scenariusz dotyczył komfortu użytkownika w inteligentnym biurze i właśnie tam biuro staje się 

inteligentne lub „inteligentne”. W tym scenariuszu użytkownik jest identyfikowany przez telefon 

komórkowy, NFC lub RFID, a system zarządzania sterowaniem dostosuje środowisko do wstępnie 

ustawionych lub wyuczonych przez maszynę preferencji użytkownika, takich jak temperatura lub 

poziom światła, które zapewniają użytkownikowi przyjazną atmosferę. Po przybyciu gościa, ponownie 

wykrytego przez RFID na swoim telefonie komórkowym, CMS może włączyć światło w recepcji oraz 

odtworzyć muzykę i wideo, aby zapewnić przyjazną atmosferę. Gdy ostatnia osoba opuści inteligentne 

biuro, wykryta przez czujniki obecności, CMS wyłączy światła i zredukuje HVAC do stanu czuwania.  

• Trzeci scenariusz związany z oszczędzaniem energii i świadomością. W tym scenariuszu intencją było 

zademonstrowanie wykorzystania protokołu IPv6, z naciskiem na zarządzanie energią i świadomość 

użytkowników. Intencją było umożliwienie użytkownikowi wchodzącemu do biura dostosowania 

otoczenia za pomocą aplikacji na telefon komórkowy. Aplikacja mobilna wyświetli bieżące ustawienia, 

a gdy użytkownik zdecyduje się zmienić ustawienie, aplikacja mobilna wyświetli wpływ takich 

modyfikacji na zużycie energii. Gdy użytkownik opuści pomieszczenie, system przywraca ustawienia do 

najbardziej ekonomicznej konfiguracji energetycznej.  

• Czwarty scenariusz zakładał bezpieczeństwo i ochronę i koncentrował się na wykrywaniu włamań i 

pożarów. W tym scenariuszu system dowiaduje się o problemie z bezpieczeństwem dzięki czujnikom 

obecności, które powiadamiają system o tym, że ktoś znajduje się w rzekomo pustym pomieszczeniu, 

lub przełączniki magnetyczne w oknach lub drzwiach uruchamiają alarm. Podobnie czujniki 

temperatury lub czujniki dymu mogą wyzwalać czujki pożarowe. W obu przypadkach system wyszukuje 

adresy IP najbliższego serwera bezpieczeństwa i ewentualne kopie zapasowe. System kontaktuje się z 

lokalnym serwerem danych, wysyłając dane przez anycast z QoS i routingiem priorytetowym. Jeśli nie 

otrzyma odpowiedzi, wysyła zduplikowane dane do innej grupy serwerów bezpieczeństwa. System 

kontaktuje się również z najbliższym dyżurnym agentem ochrony, który może następnie uzyskać 

dostęp do lokalizacji za pośrednictwem zdalnego wideo za pomocą aplikacji na telefon komórkowy.  

Grupa IOT6 odkryła poprzez analizę techniczną Smart Office , że istnieje wiele znaczących ulepszeń 

podczas wdrażania systemu zarządzania budynkiem przy użyciu urządzeń IoT opartych na protokołach 

obsługujących IPv6 , takich jak 6LoWPAN i CoAP w natywnej sieci IPv6 . Zgłosili poprawę w zakresie 

łatwości wdrażania, skalowalności, elastyczności/modułowości, bezpieczeństwa, niezawodności i 

całkowitego kosztu wdrożenia. Raporty techniczne kluczowe wskaźniki wydajności skupiały się na 

oszczędności energii i poprawie efektywności energetycznej.  

Logistyka i Internet Przemysłowy 

Logistyka zawsze była w czołówce IIoT, ponieważ wiele możliwości i technik doskonale pasuje do 

branży logistycznej. Nic więc dziwnego, że branża logistyczna od lat korzysta z wielu czujników i 

powiązanych technologii związanych z IIoT. Na przykład logistyka od wielu lat wykorzystuje technologię 

kodów kreskowych w opakowaniach, paletach i kontenerach jako sposób monitorowania dostaw 

przychodzących i wysyłek wychodzących z magazynów. Był to ogromny postęp w stosunku do 

poprzedniej metody otwierania każdego załączonego dowodu dostawy i fizycznego sprawdzania 

pozycji. Jednak korzystanie z ręcznych skanerów kodów kreskowych nadal było pracochłonne i chociaż 



dokładne, jeśli wykonywane z należytą starannością, nadal pomijano palety lub produkty które 

pozostają niewykryte. Aby zająć się tymi procesami kontroli zapasów, firmy logistyczne poszukiwały 

zautomatyzowanego rozwiązania wykorzystującego techniki IIoT i technologie bezprzewodowe. 

Rozwiązaniem jest użycie wbudowanych tagów RFID i powiązanych z nimi czytników RFID, które mogą 

jednocześnie skanować całe rzędy lub stosy palet ustawionych w kolejce przy bramie wejściowej. To 

jest coś, co czytnik kodów kreskowych musiał wykonywać pojedynczo, co oznacza poprawę szybkości 

i dokładności, ponieważ każdy znacznik RFID w zasięgu radiowym na każdej palecie, widoczny lub nie, 

jest odczytywany przez system. Czytnik RFID automatycznie rejestruje informacje zawarte w tagu RFID, 

takie jak identyfikator zamówienia, producent, model produktu, typ i ilość, a także stan towaru przed 

automatycznym zapisaniem dostawy w systemie ERP. Po zarejestrowaniu dostawy przychodzącej i 

przeniesieniu towarów do właściwej lokalizacji magazynowej, znaczniki można zaktualizować, aby 

pokazać odpowiednie szczegóły magazynowe, takie jak numery części i lokalizacja. Mogą również 

przekazywać inne informacje za pomocą czujników temperatury i wilgotności oraz przesyłać informacje 

dotyczące warunków przechowywania w środowisku. Pozwala to pracownikom magazynu na podjęcie 

działań, zanim zapasy ulegną uszkodzeniu. Kolejną ważną zaletą stosowania tagów RFID jest to, że 

umożliwiają one szybkie i dokładne audyty zapasów. Zarządzanie stanem magazynowym odbywa się 

za pomocą aplikacji ERP połączonej z czytnikami RFID, dzięki czemu zmiany w stanach magazynowych 

są aktualizowane automatycznie, a stany magazynowe są stale aktualizowane, a rozbieżności są 

natychmiast powiadamiane. Podobnie, w celu kontroli wychodzących zapasów po wysłaniu 

zamówienia, czytnik tagów RFID może odczytywać wszystkie tagi palet podczas przechodzenia przez 

bramki wychodzące i automatycznie dostosowywać zapasy dla każdego towaru jednocześnie, 

jednocześnie aktualizując kwit dostawy ERP każdego zamówienia jako są kompletne i w dobrym stanie. 

Automatyzacja zadań kontroli zapasów, takich jak dostawa i wysyłka, poprawiła wydajność operacyjną 

i dokładność kontroli zapasów, ponieważ księgowanie i wydawanie produktów do magazynów jest 

teraz trywialnym procesem. Taka jest przewaga konkurencyjna uzyskana dzięki zastosowaniu 

technologii czujników w celu poprawy wydajności operacyjnej, na przykład szybszego, dokładnego i 

ekonomicznego zarządzania magazynem, firmy logistyczne zawsze chętnie badają nowe inicjatywy 

IIoT. Obszary, które okazują się atrakcyjne dla firm logistycznych, charakteryzują się 

zoptymalizowanym wykorzystaniem zasobów, dzięki czemu scentralizowany system może 

monitorować stan, status i wykorzystanie maszyn i pojazdów. Jest to ważne dla kierowników 

magazynów, ponieważ często nieumyślnie nadużywają niektórych zasobów, a innych nie wykorzystują. 

Na przykład wózek widłowy może stać bezczynnie w innym obszarze magazynu, gdy inne wózki 

widłowe i kierowcy pracują nieprzerwanie. Innym problemem operacyjnym jest to, że w dużych 

magazynach wydajność wózków widłowych może być problematyczna. Ten problem pojawia się, gdy 

kierowcy muszą znaleźć lokalizacje zapasów i poruszać się po alejkach i rzędach, próbując znaleźć 

właściwe produkty. Korzystając z kombinacji czujników lokalizacji, kodów kreskowych, tagów RFID i 

danych magazynowych ERP, można poinstruować kierowcę o lokalizacji , zaopatrzyć się w przedmioty 

i podać wskazówki, jak dojechać z aktualnej lokalizacji kierowcy. Jest to metoda przyjęta przez 

technologię Swisslog&prime;s SmartLIFT, która wykorzystuje kierunkowe kody kreskowe na sufitach i 

przejściach, oprócz czujników wózków widłowych i danych o lokalizacji zapasów magazynowych, aby 

stworzyć wizualizację każdej lokalizacji zapasów w odniesieniu do aktualnej pozycji wózka widłowego. 

Działając podobnie do GPS, system informuje kierowcę o najlepszej drodze do magazynu. Technologia 

SmartLIFT poprawia wykorzystanie wózków widłowych i znacznie zmniejsza błędy w obsłudze 

zapasów. Wózki widłowe są przyczyną ponad 100 000 wypadków rocznie w samych Stanach 

Zjednoczonych, z których prawie 80% dotyczy pieszych. Dlatego branża logistyczna chętnie 

wykorzystuje IIoT, aby zapobiec wielu takim wypadkom. Istnieje kilka sposobów, w jakie IIoT może 

pomóc, na przykład poprzez użycie czujników, kamer i radaru na wózkach widłowych, aby ostrzec 

kierowcę o obecności pieszych i innego wózka widłowego. W idealnym przypadku wózek widłowy 



komunikowałby się z innymi wózkami widłowymi, upewniając się, że są świadome siebie nawzajem, 

aby podjąć działania, takie jak spowolnienie lub zatrzymanie się na ślepych skrzyżowaniach, jeśli w 

bezpośrednim sąsiedztwie zostanie wykryty inny wózek widłowy. Jednak w rozwiniętym świecie nadal 

znacznie częściej stosuje się pick-by-paper , który jest terminem stosowanym do ręcznego wybierania 

towarów z półki przez człowieka. Wózki widłowe, pojazdy autonomiczne i roboty świetnie nadają się 

do podnoszenia ciężkich palet, ale nie są zbytnio przydatne do wybierania małych, skomplikowanych 

artykułów z magazynu. W tym miejscu pracownicy ludzcy są w swoim żywiole. Pamiętasz tych 

wszystkich pieszych, którzy zostali ranni w magazynie przez wózki widłowe? Cóż, ci przechodnie 

najprawdopodobniej są robotnikami zbierającymi papiery. Są to pracownicy zatrudnieni do zbierania 

poszczególnych pozycji magazynowych z listy. Nie jest zbyt wydajny i mają takie same problemy, jak 

kierowcy wózków widłowych, orientując się po magazynie i lokalizując towar. Jednak pomoc jest pod 

ręką dzięki rozszerzonej rzeczywistości. Najbardziej znanym urządzeniem z rozszerzoną rzeczywistością 

jest Google Glass; jednak inni producenci wytwarzają produkty z możliwościami AR. Tam, gdzie 

rozszerzona rzeczywistość lub, w celu wyjaśnienia, Google Glass, wchodzi w logistykę, jest ona 

niezwykle korzystna dla ludzi zajmujących się zbieraniem zapasów. Google Glass może wyświetlać 

nagłówki i bez użycia rąk listę wyboru, ale może również pokazywać dodatkowe informacje, takie jak 

lokalizacja przedmiotu i wskazywać, jak się tam dostać. Co więcej, może przechwycić obraz przedmiotu, 

aby sprawdzić, czy jest to właściwy produkt magazynowy. Tam, gdzie przedmioty są praktycznie 

identyczne z oczami, na przykład chip komputerowy lub układ scalony, automatyczne skanowanie 

kodów kreskowych bez użycia rąk zapewnia prawidłową identyfikację przedmiotu. Ponadto 

rozszerzona rzeczywistość przyspiesza szkolenie, a ponieważ osoby kompletujące towar są często 

sezonowymi pracownikami tymczasowymi, jest to bardzo ważne. Technologia umożliwia również 

obsługę bez użycia rąk, co prowadzi do większej produktywności, ponieważ pracownicy mogą znacznie 

szybciej znajdować elementy, co znacznie zwiększa wydajność, jednocześnie eliminując błędy przy 

kompletacji. Okulary rozszerzonej rzeczywistości są podobnie przystosowane do załadunku towarów, 

dzięki czemu kierowcy wózków widłowych mogą zrezygnować z arkusza ładunkowego, który mówi im, 

w jakiej kolejności należy załadować każdą paletę na ciężarówkę. W taki sam sposób, jak w przypadku 

wózka widłowego, kierowca wózka widłowego zobaczy na okularach odpowiednie informacje, co 

wydłuża czas ładowania, ponieważ kierowca ma dostęp do informacji bez użycia rąk, więc nie musi się 

zatrzymywać, aby odwoływać się do wydrukowanej listy. Innym bardzo obiecującym przypadkiem 

użycia IoT i rozszerzonej rzeczywistości jest wykorzystanie skanowania i weryfikacji dokumentów. W 

najprostszym przypadku kierowcy dostarczający mogą sprawdzić, czy ładunek jest kompletny z każdą 

uwzględnioną i załadowaną paczką lub paletą. W bardziej zaawansowanym przypadku, okulary mogą 

być używane do skanowania dokumentacji zagranicznej, typu używanego w handlu międzynarodowym 

w celu zapewnienia zgodności z przepisami importowo-eksportowymi. Integracja urządzenia z 

rozszerzoną rzeczywistością IoT może umożliwić kierowcy skanowanie dokumentu, podczas gdy 

oprogramowanie szuka słów kluczowych, fraz i kodów wymaganych do ważności dokumentu. Może to 

zaoszczędzić wiele godzin zmarnowanych w portach i na granicach, poprawiając niekompletną lub 

niedokładną dokumentację.  Potencjalny przypadek użycia IIoT w logistyce wykracza poza magazyn i 

ma ciekawe zastosowania w transporcie towarowym. Obecnie firmy logistyczne wykonują track and 

trace i mogą monitorować położenie palet na pokładzie samolotu lub kontenera na statku na środku 

oceanu. Pomimo tych możliwości branża nie może się doczekać nowej generacji funkcji śledzenia i 

śledzenia, która przyniosłaby poprawę szybkości, bezpieczeństwa, dokładności i ochrony. Na przykład 

kradzież towarów przewożonych towarów jest nadal poważnym problemem, a dzięki wdrożonym 

bardziej niezawodnym rozwiązaniom IIoT umożliwiłoby to śledzenie towarów przewożonych metr po 

metrze od wysyłki do przybycia. Zaawansowane czujniki telemetryczne w ciężarówkach oraz tagi RFID 

na towarach pozwolą na dokładne i predykcyjne monitorowanie lokalizacji i stanu. Wiele czujników w 

towarach będzie monitorować warunki, takie jak temperatura, wilgotność, wstrząsy, a nawet otwarcie 



paczki, co może wskazywać na potencjalną kradzież. Same ciężarówki mogą korzystać z 

zaawansowanych czujników telemetrycznych, aby przewidzieć, kiedy i w jaki sposób pojazd będzie 

wymagał konserwacji, a także automatycznie powiadomić kierowcę i ekipy konserwacyjne, a nawet 

zaplanować czas na wykonanie wymaganej usługi. Jednak nie tylko ciężarówki wymagają 

monitorowania; kierowcy muszą pracować przez wiele godzin, czasami w niebezpiecznych warunkach, 

a zmęczenie może stanowić problem dla zdrowia i bezpieczeństwa dla nich samych i innych 

użytkowników dróg. W użyciu są już technologie, które pomagają wykrywać zmęczenie kierowcy. Na 

przykład Caterpillar wykorzystuje kamery na podczerwień do monitorowania oczu kierowcy, a 

komputer monitoruje częstotliwość mrugania i wielkość źrenic. Jeśli wykryje, że kierowcy są śpiący, 

ostrzeże ich za pomocą alarmów dźwiękowych i wibracji fotela. 

Innym możliwym przypadkiem użycia jest zarządzanie łańcuchem dostaw, w którym w grę mogą 

wchodzić techniki analizy predykcyjnej Big Data. Największe światowe firmy logistyczne muszą znać 

najnowsze, bieżące wydarzenia w skali globalnej, takie jak klimat polityczny, a także lokalne warunki 

pogodowe, które mają wpływ na tradycyjne szlaki handlowe. Muszą wiedzieć o zbliżającym się strajku 

kontrolerów ruchu lub kierowców dźwigów w porcie wysyłkowym, ponieważ mogą one spowodować 

ogromne zakłócenia i wywołać efekt domina na poziom zapasów klienta. Jednak dzięki ciężarówkom i 

towarom najeżonym czujnikami możliwe jest teraz zbieranie tych danych na poziomie globalnym. W 

połączeniu z danymi dotyczącymi spraw bieżących, klęsk żywiołowych, niepokojów społeczno-

gospodarczych i podobnych zagrożeń dla tradycyjnych szlaków handlowych. Możliwe będzie 

proaktywne zarządzanie zagrożeniami poprzez przenoszenie ładunków z powietrza na morze lub 

odwrotnie, aby złagodzić zagrożenie strajkiem. Podobnie pilne trasy ładunków mogą być zmieniane w 

czasie rzeczywistym, jeśli predykcyjna analiza wszystkich danych globalnych wykaże wysokie ryzyko 

niepokojów społecznych lub złej pogody na trasie, co może poważnie opóźnić dostawę. Analiza 

predykcyjna poprzez Big Data staje się niezbędnym narzędziem do analizy business intelligence; uważa 

się, że ponad 80% firm przyjmie ją w takiej czy innej formie w 2016 roku w stanie podjąć proaktywne 

działania w celu złagodzenia potencjalnych zagrożeń dla ich działalności i utrzymania ruchu ładunków 

do miejsca przeznaczenia.  

Sprzedaż 

Detaliści, podobnie jak większość firm, ponoszą koszty IT i koszty ogólne, co bezpośrednio wpływa na 

ich zyski, ponieważ muszą one przenieść te koszty na klienta jako część kosztu towaru. Dlatego w 

interesie detalistów jest zmniejszenie, zarządzanie lub przynajmniej wykorzystanie wartości z tych 

kosztów IT. Koszty IT ponoszone przez sprzedawcę detalicznego zazwyczaj mają postać systemów 

informatycznych niezbędnych do prowadzenia działalności oraz dalszych kosztów obsługi tych 

systemów. Aby obniżyć koszty IT, detalista musi znaleźć sposób na spełnienie swoich wymagań przy 

użyciu tańszej, wydajniejszej technologii. Wysokie koszty IT w handlu detalicznym są generowane przez 

replikację licencji na sprzęt i oprogramowanie, wsparcie IT, takie jak utrzymanie witryny, oraz 

wezwania do naprawy awarii. Korzystną alternatywą jest każde rozwiązanie, które redukuje te zmienne 

wysokie koszty ogólne i przekształca je w niższy koszt stały. Sprzedawcy detaliczni potrzebują środków 

do gromadzenia płatności, tymczasowego zabezpieczania wpływów gotówkowych i kredytowych, 

rejestrowania transakcji sprzedaży, zwrotów, płatności częściowych, bieżącego salda gotówkowego i, 

co ważne, sporządzania raportu sprzedaży na koniec dnia. Wszystkie te informacje są potrzebne 

sprzedawcy do pogodzenia raportów sprzedaży na koniec dnia z posiadaną gotówką. To może 

wydawać się niewiele, ale dla detalisty posiadającego, powiedzmy, 1000 sklepów, uzgadniającego 

całkowitą sprzedaż na koniec dnia, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, może stać się uciążliwym 

zadaniem. Tradycyjnie detalista dokonywał uzgodnień sprzedaży na koniec dnia, korzystając z kas 

nadzorowanych przez kierowników sklepów. Kasy fiskalne przekształciły się w automaty kasowe (POS) 



oparte na technologii PC ze specjalistycznymi urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak kasa fiskalna i 

skaner kodów kreskowych. Dlatego, ponieważ na poziomie technologicznym jest to po prostu 

komputer z oprogramowaniem POS replikowanym w każdym sklepie, możemy to zoptymalizować, 

przenosząc inteligencję i większość obciążenia IT z pojedynczego sklepu do centralnej lokalizacji -

chmury. Przenosząc obciążenie IT ze sklepów do środowiska sieciowego, siedziby głównej i chmury, 

znacznie obniżamy koszty kapitałowe (Capex) i operacyjne (Opex). Obniżamy koszty sprzętu dla 

sklepów, ponieważ teraz urządzenie POS musi po prostu uruchomić przeglądarkę internetową, 

ponieważ aplikacja POS działa w chmurze. Sprzedawcy mogą więc korzystać z urządzeń mobilnych, 

takich jak tablety czy smartfony, uwalniając ich od stacjonarnego punktu sprzedaży, a to może 

zmniejszyć obciążenie personelu pracowitego sklepu. Już same te oszczędności mogą zmienić sklep z 

pogranicza w rentowny. Jednak uruchomienie aplikacji POS ma większą wartość operacyjną, taką jak 

centralna administracja i zarządzanie. Wcześniej, w przypadku starszych rozwiązań POS, każdy sklep 

wypełniał własny raport na koniec dnia i wysyłał go do centrali handlu detalicznego, która musiała 

zebrać wszystkie raporty w jeden ujednolicony raport. Może to zająć do późnego dnia następnego dnia, 

zanim kierownik/właściciel uzyska jasny obraz ogólnych wyników sprzedaży. Jednak dzięki aplikacji POS 

w chmurze raporty indywidualne i zbiorcze są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca - i 

są dokładne. Posiadanie natychmiastowego wglądu w indywidualne i ogólne wyniki sprzedaży 

optymalizuje inne obszary działalności, takie jak kontrola stanów magazynowych (inwentaryzacja). W 

końcu każda sprzedaż wymaga uzupełnienia zapasów lub przynajmniej uruchomienia procesu. Dzięki 

przechowywaniu wszystkich danych dotyczących poszczególnych sklepów w centralnej wielodostępnej 

bazie danych, która segreguje sprzedaż i stan magazynowy każdego sklepu, aplikacja w chmurze może 

automatycznie obsługiwać sprzedaż i zarządzanie zapasami zarówno z perspektywy indywidualnej, jak 

i zbiorowej, i to w czasie rzeczywistym, a nie późno następnego dnia. Centralne zarządzanie jest bardzo 

ważną cechą POS w chmurze, ponieważ umożliwia zarządzanie jednym kliknięciem zastosować 

centralną politykę do każdego sklepu i urządzenia POS. Umożliwia również automatyzację procesów, 

procedur i przepływów pracy, które zarządzają uzupełnianiem zapasów. Raportowanie i widoczność w 

czasie rzeczywistym to również główna usługa w chmurze, która skraca proces podejmowania decyzji. 

Natychmiastowy dostęp do raportów i raportów o stanie na żywo umożliwia większą kontrolę i szybsze 

zarządzanie. Na przykład podczas promocji sprzedażowych wyniki w poszczególnych sklepach są 

śledzone na bieżąco, zmieniane są taktyki i podejmowane są decyzje o natychmiastowym uzupełnieniu 

kurczących się zapasów, w miarę rozwoju wydarzeń, a nie na podstawie wczorajszych nieaktualnych 

danych . Jak widzieliśmy, sprzedawcy detaliczni mogą obniżyć koszty, przenosząc strategię POS w 

chmurze do działu IT, a pozostałe koszty zarządzane i wykorzystywane w celu zapewnienia wartości 

biznesowej. Bezpośrednie oszczędności kosztów IT wynikają ze zmniejszenia ilości 

sprzętu/oprogramowania oraz wsparcia/konserwacji. Rozwiązanie POS w chmurze usuwa te koszty, 

zastępując je jedną stałą opłatą miesięczną. Już samo to obniża koszt towarów i zwiększa zysk. 

Dodatkowo chmura POS zapewnia usługi tworzenia wartości poprzez wydajność i kontrolę oraz 

możliwość zarządzania biznesem w czasie rzeczywistym. 

Innowacje IOT w handlu detalicznym 

Innowacje w branży detalicznej wyszły znacznie poza samą wydajność operacyjną; branża detaliczna 

pozytywnie przyjęła IIoT. Oto kilka przykładów zmiany sposobu myślenia. IIoT zapewni sposób na 

innowacje dla detalistów wcześniej niewyobrażalnych, na przykład ułatwia, sposób komunikowania się 

bezpośrednio z klientami za pośrednictwem omni-kanałów, takich jak interaktywne reklamy w sklepie, 

promocje internetowe, media społecznościowe, wideo i rozszerzona rzeczywistość . Nie zostawiajmy 

tradycyjnych mediów, takich jak gazety, czasopisma i telewizja/radio, ponieważ wciąż mają ogromny 

zasięg wśród konsumentów. Jednak, aby pozostać aktualnymi, sprzedawcy muszą dostarczać właściwy 

komunikat za pośrednictwem popularnych kanałów, które koncentrują się na preferencjach ich 



klientów i, co ważne, nie mogą się doczekać, aby dotrzeć ze swoim przekazem do kolejnej generacji 

klientów. Takie podejście wymaga zmiany sposobu, w jaki detaliści przyjmują IoT, ponieważ jest on 

sercem tej transformacji. Potencjał omnikanałowego zasięgu Internetu Rzeczy polega na tym, że łączy 

on ludzi, maszyny, przedmioty i usługi daleko poza pojedynczym kanałem komunikacji, takim jak 

telewizja. Dlatego detaliści, aby usprawnić przepływ informacji, muszą zapewnić, że ich strategie 

reklamowe są dostarczane przez omni-channels. Ważne jest również, aby sprzedawcy detaliczni 

kierowali się na decyzje klientów w czasie rzeczywistym i zwiększali doświadczenia konsumentów, 

ponieważ jest to najważniejsze w dobie Internetu. Czołowi modowi detaliści, którzy są skierowani do 

młodych, świadomych mody konsumentów, inwestują już miliardy w IoT - pomyśl o sklepach z 

telefonami komórkowymi i sklepach z modą. Przyjęcie przez nich zaawansowanych technologicznie 

reklam i zapewnienie wirtualnego doświadczenia klienta w sklepie, zapewnionego przez przyjęcie IoT, 

spowodowało, że zyski finansowe przerosły oczekiwania. Korzyści operacyjne i finansowe, jakie 

odnieśli detaliści, obejmują efektywne zarządzanie zapasami, promocje skierowane do klientów w 

czasie rzeczywistym oraz rozrywkę w sklepach, która zwiększa odwiedzalność, rozwija markę i 

ostatecznie zwiększa sprzedaż. Ci pionierzy IoT wcześnie zauważyli, że konieczne jest ewoluowanie i 

przekształcenie ich praktyk biznesowych, aby dostosować je do zmian w stylu życia ich klientów. 

Zidentyfikowali również, że z czasem IoT dotknie prawie każdego obszaru działalności detalicznej i 

zaangażowania klientów. Detaliści, którym udało się z powodzeniem przejść tę transformację, od 

tradycyjnej do najnowocześniejszej, nie tylko przyjęli innowacje, ale także zdali sobie sprawę z 

potencjału IIoT. Detaliści mogą dobrze rozumieć koncepcje IIoT, a także potencjał biznesowy i 

marketingowy. Niestety stwierdzają, że rzadko kiedy istnieją konkretne dowody na istnienie 

konkretnej przewagi konkurencyjnej. Najczęściej IIoT jest przedstawiany jako wdrażający 

zaawansowane technologie, takie jak rozszerzona rzeczywistość, śledzenie klientów RFID ze 

spersonalizowaną reklamą i podobne koncepcje marketingowe, które nie pasowałyby łatwo do 

obecnych, a nawet przyszłych klientów większości detalistów. Korzyści z IoT nie wynikają tylko z 

poprawy obsługi klienta — wiele korzyści pojawia się na zapleczu sklepu, w kontroli zapasów, 

zarządzaniu zapasami, zarządzaniu produktami łatwo psującymi się i łańcuchach chłodniczych oraz w 

przypadku większych operacji, oznakowanie cyfrowe, zarządzanie flotą i inteligentne centra realizacji. 

Na przykład trzy największe supermarkety w Wielkiej Brytanii odnotowały oszczędności na poziomie 

50% po wprowadzeniu IIoT. Dla niektórych sprzedawców detalicznych wdrażających rozwiązania IIoT 

oznaczało to zainstalowanie szerokiej gamy oszałamiających technologii, w tym sprzętu, czujników, 

urządzeń, aplikacji, telematyki, danych i łączności z chmurą. Mimo to korzyści operacyjne są oczywiste, 

a ponadto istnieją dalsze korzyści, które można czerpać z reklamy interaktywnej. Ta innowacyjna forma 

reklamy polega na wbudowaniu w produkty tagów NFC lub RFID, które dostarczają klientom 

dodatkowych informacji w bliskim sąsiedztwie. Przykładem może być sytuacja, w której potencjalny 

klient zatrzymuje się przed produktem na półce w supermarkecie, cyfrowy znak umieszczony pod 

produktem jest aktywowany w celu dostarczenia dalszych informacji, takich jak dane żywieniowe lub 

w przypadku odzieży, oceny w mediach społecznościowych i być może aktualny rabat. Mogą one 

wpłynąć na decyzję zakupową klienta. Problem polega jednak na tym, że to wszystko może być dużym 

zniechęceniem do klienta. Nie każdy chce mieć tak natrętny marketing. W rezultacie detaliści próbują 

zaprojektować doświadczenie klienta, które, jak zdają sobie teraz sprawę, może stać się równie ważne, 

jak reklama produktów. Ponieważ doświadczenie zakupowe staje się dla klienta coraz bardziej cenione 

niż przedmioty materialne, sensowne jest rozpoczęcie planowania nowych produktów i usług z myślą 

o doświadczeniu klienta. Detaliści działający w modelu business-to-consumer lub business-to-business 

zdali sobie sprawę, że przyjęcie koncepcji i technologii IoT uprości życie docelowej grupie odbiorców i 

zaoferuje satysfakcjonujące wrażenia klientów. Intencją jest, aby wdrożone inicjatywy i technologie 

IoT nie tylko promowały produkty, marketing i usługi, ale przyczyniły się do ogólnej poprawy obsługi 

klienta, co skutkuje wyższą sprzedażą indywidualną i większymi zyskami brutto. Oczywiście nie wszyscy 



klienci są tacy sami. Niektórzy absolutnie zachwycają się zaawansowanymi technologiami, co widać po 

sukcesie sklepów wdrażających rozszerzoną rzeczywistość. W tych sklepach sprzedawcy wyszli o krok 

poza kontrolę zapasów i sprzedawców płatności kartami NFC i udostępnili wirtualne magiczne lustro. 

Rzeczywistość rozszerzona to nowy trend w handlu detalicznym, ponieważ umożliwia klientom 

interaktywną ocenę produktów i porównanie ich z innymi podobnymi produktami lub rozważenie ich 

przydatności do otoczenia, w którym będą się znajdować. Przykładem rzeczywistości rozszerzonej jest 

najnowszy katalog IKEA, aplikacja mobilna, która umożliwia klientom wirtualną symulację posiadania 

mebli w ich prawdziwym salonie. Klient może rozmieścić wirtualne meble w różnych lokalizacjach, 

sprawdzając wymiary, schematy kolorystyczne i dopasowując je do swoich potrzeb. Podobnie, firma 

modowa z siedzibą w Los Angeles, magiczne lustro Uniquo, wywołała zamieszanie, ponieważ pozwala 

klientom przymierzyć jeden element garderoby, a następnie lustro AV rozpoznające rozmiar, styl i 

produkt może zmienić kolory, aby pokazać dostępne alternatywy, bez konieczności każdorazowej 

zmiany przez klienta. Jednak IoT i rozszerzona rzeczywistość na tym się nie kończą. Wirtualne interfejsy 

mogą pójść jeszcze dalej, co pokazuje Yihaodian, największy internetowy sprzedawca żywności w 

Chinach. Firma niedawno ogłosiła, że zamierza otworzyć pierwszą na świecie sieć supermarketów AR. 

Każdy z tych wirtualnych supermarketów ma całkowicie pustą powierzchnię i znajduje się w pobliżu 

obszarów o dużym natężeniu ruchu (np. stacji kolejowych lub metra, parków i uniwersytetów). 

Ciekawostką jest to, że o ile gołym okiem zobaczy tylko puste podłogi i ściany, to ludzie korzystający z 

urządzenia obsługującego AR, na przykład Google Glass, zobaczą półki wypełnione warzywami, 

owocami, mięsem, rybami, piwem i wszelkiego rodzaju prawdziwymi produkty światowe. Aby kupić te 

wirtualne produkty, klient skanuje każdy wirtualny produkt za pomocą własnych urządzeń mobilnych, 

dodając go do swoich internetowych koszyków. Następnie otrzymują dostawę produktów do swoich 

domów. 



Innowatorzy techniczno-biznesowi internetu przemysłowego 

Postępy w technologiach czujników w ostatnich czasach były napędzane przez pojawienie się szybkich 

i tanich obwodów elektronicznych, zmianę w podejściu do przetwarzania sygnałów i odpowiadające 

im postępy w technologiach produkcyjnych. Połączenie tych nowych osiągnięć w tych synergicznych 

dziedzinach pozwoliło projektantom czujników i producentom na przyjęcie całkowicie nowatorskiego 

podejścia, takiego jak wprowadzenie inteligencji do samomonitorowania i samokalibracji, zwiększając 

w ten sposób wydajność swoich produktów technicznych. Podobnie postępy w technologiach 

wytwarzania czujników ułatwiają produkcję systemów i komponentów o niskim stosunku kosztów do 

wydajności. Obejmuje to postępy w technologiach mikrosystemowych, w których producenci coraz 

częściej stosują techniki, takie jak mikroobróbka powierzchniowa i masowa. Ponadto inicjatywy 

badające potencjał w dziedzinie cyfrowego przetwarzania sygnałów obejmują nowatorskie podejścia 

do poprawy właściwości czujników. Te ulepszenia wydajności i jakości czujników oznaczają, że systemy 

wieloczujnikowe, które są podstawą Internetu Przemysłowego, mogą znacząco przyczynić się do 

poprawy jakości i dostępności informacji. Dzięki tym inicjatywom i innowacyjnemu podejściu 

projektantów, doprowadziło to do powstania nowych struktur czujników, technologii produkcji i 

metod przetwarzania sygnałów w systemach indywidualnych i wieloczujnikowych. Jednak to 

najnowsze trendy w technologii czujników mają największe znaczenie w przemysłowym Internecie, a 

są to miniaturyzacja czujników i komponentów, powszechne stosowanie systemów wieloczujnikowych 

oraz rosnąca dostępność bezprzewodowych i autonomicznych czujników radiowych. Wcześniej 

czujniki, które były wbudowane w urządzenia lub systemy, musiały być okablowane na stałe lub 

polegać na systemie hosta do komunikacji. Zdalne urządzenia we/wy mogą zapewnić interfejs 

komunikacyjny i inteligencję do łączenia aplikacji z czujnikami bez obwodów komunikacyjnych, ale 

znowu musiały być okablowane na stałe, co ograniczało ich możliwości wdrażania w lokalizacjach 

zewnętrznych. Bluetooth i ZigBee to lekkie technologie, które zmieniły konstrukcję czujnika, 

zapewniając wbudowane miniaturowe radio do komunikacji na niewielką odległość. ZigBee, który 

znalazł wiele zastosowań w przemysłowym Internecie ze względu na jego zdolność do budowania sieci 

mesh, które mogą obejmować rozległe obszary, jest bardziej rozpowszechniony w zastosowaniach 

przemysłowych niż Bluetooth, który ma swoje korzenie w branży telefonii komórkowej. Programiści 

intensywnie wykorzystują technologię Bluetooth w akcesoriach mobilnych, aplikacjach i komunikacji 

na niewielką odległość. Co więcej, postęp w technologiach i protokołach radiowych WAN o małej mocy 

umożliwił ich osadzenie w czujnikach i zdalnych urządzeniach we/wy, co ułatwiło ich wdrażanie na 

zewnątrz. Dzieje się tak nawet z dużej odległości od aplikacji obsługujących i zarządzających hostem 

Miniaturyzacja 

Jednak wszystkie te technologie komunikacyjne byłyby niepraktyczne, gdyby nie szybki postęp w 

miniaturyzacji czujników. Miniaturyzacja doszła do etapu, w którym producenci czujników mogą je 

zredukować do rozmiarów ziarnka piasku. Oznacza to, że czujniki można teraz osadzać w dowolnym 

miejscu i we wszystkim, na przykład w ubraniach, które nosimy, opakowaniach spożywanej żywności, 

a nawet w naszych ciałach. Wbudowanie inteligencji w czujnik przyspieszyło również drogę do 

miniaturyzacji, podobnie jak zintegrowanie w projekcie wielu funkcji, takich jak temperatura i 

wilgotność. Na przykład producenci, którzy produkują czujniki, które są w pełni skalibrowane, 

skompensowane temperaturowo i wzmocnione, zmniejszają liczbę komponentów potrzebnych na 

płytce drukowanej, co pomaga zmniejszyć rozmiar i wagę, a także koszty. Niektóre przykłady skali 

miniaturyzacji i tego, w jaki sposób umożliwiła ona przypadki użycia Internetu przemysłowego, 

znajdują się w branży medycznej i opieki zdrowotnej. Jednym z takich urządzeń jest skromny 

kontaktron. Kontaktron to element pasywny, który do działania nie wymaga zasilania ani dodatkowych 

elementów, co jest, jak zobaczymy, jedną z jego wielkich zalet. Kontaktron wykrywa obecność pola 



magnetycznego, gdy magnes znajduje się w pobliżu i zamyka połączenia. Gdy magnes odejdzie, otwiera 

połączenia. Problem w tym, że trudno jest zminiaturyzować elementy pasywne i nadal sprawić, by 

działały. W związku z tym kontaktrony miały zwykle długość co najmniej 25 mm, ale po miniaturyzacji 

zmniejszyły się do około 3 mm. To może nie wydawać się dużo, ale miało to dramatyczny wpływ na ich 

wykorzystanie w przemyśle. Kontaktrony znajdują zastosowanie m.in. w konstrukcjach 

przemysłowych, medycznych i lotniczych. Dwa z najbardziej krytycznych obszarów miniaturyzacji to 

rynek testowania sprzętu elektronicznego/półprzewodnikowego i urządzeń medycznych. Kontaktrony 

są niezbędne w półprzewodnikach, ponieważ są wymagane do przełączania impulsów cyfrowych 

miliardy razy na sekundę, a kontaktrony robią to doskonale. Ponadto mają również miejsce w 

implantach medycznych i wyposażają w aparaty do pigułek, defibrylatory, urządzenia do 

monitorowania glukozy, urządzenia do stymulacji nerwów i mają wiele innych zastosowań w ciele. 

Czujniki kontaktronowe są idealne do tych zastosowań, ponieważ nie zużywają energii. W 

przeciwieństwie do czujników półprzewodnikowych, które wymagają baterii, czujniki kontaktronowe 

mogą pozostawać w ciele przez wiele lat bez konieczności ich wyjmowania. Kolejny postęp w 

systemach wieloczujnikowych nastąpił dzięki sukcesowi technologii komplementarnych i ich 

rozpowszechnieniu. Wynikało to z popularności i akceptacji technologii, takich jak smartfony, systemy 

na pokładzie, a nawet systemy na chipie (SoC). Urządzenia te są dostarczane z wieloma czujnikami i 

oprogramowaniem do ich sterowania. Na przykład Apple iPhone, Raspberry Pi i Arduino z osłonami 

rozszerzającymi zapewniają narzędzia do tworzenia urządzeń wieloczujnikowych, które mogą 

wykrywać i wpływać na środowisko analogowe poprzez ich interakcję ze światem cyfrowym. 

Dostępność tych zestawów rozwojowych przyspieszyła proces projektowania, umożliwiając produkcję 

modeli sprawdzających koncepcję (PoC). Wprowadzili innowacje w sposobie, w jaki wdrażamy 

urządzenia wieloczujnikowe w automatyce systemów przemysłowych i integrujemy M2M z systemami 

cyberfizycznymi w celu tworzenia środowisk Przemysłowego Internetu Rzeczy. 

Systemy cyberfizyczne (CPS) 

Internet przemysłowy pojawił się dzięki szybkiemu postępowi w dziedzinie komputerów cyfrowych we 

wszystkich ich formatach i ogromnym ulepszeniom w komunikacji cyfrowej. Dyscypliny te są uważane 

za odrębne domeny wiedzy i ekspertyzy, przy czym istnieje tendencja do specjalizacji w jednej lub 

drugiej. Powoduje to, że do projektowania i tworzenia produktów wymagających przetwarzania 

informacji i tworzenia sieci wymagana jest wiedza interdyscyplinarna; na przykład urządzenie z 

wbudowanym mikroprocesorem i ZigBee, takie jak Raspberry Pi lub smartfon. Jednak kiedy zaczynamy 

wchodzić w interakcje ze światem fizycznym, musimy zmagać się z fizyczną domeną, a to wymaga 

specjalnej wiedzy na temat tej fizycznej i mechanicznej domeny, takiej jak inżynier mechanik. Dlatego 

konieczne jest określenie na wczesnym etapie procesu projektowania, czy produkt ma być systemem 

informatycznym, sieciowym czy fizycznym – lub system, który ma wszystkie trzy funkcje przetwarzania 

fizycznego, sieciowego i cyfrowego. Jeśli tak, to mówi się, że jest to system cyber-fizyczny. W niektórych 

definicjach funkcja sieci i komunikacji jest uważana za opcjonalną, chociaż rodzi to pytanie, czym CPS 

różni się od systemu wbudowanego. Systemy informacyjne wbudowane w urządzenia fizyczne 

nazywane są „systemami wbudowanymi”. Te systemy wbudowane znajdują się między innymi w 

telekomunikacji, automatyce i systemach transportowych. Ostatnio pojawił się nowy termin, systemy 

cyber-fizyczne (CPS). To odróżnia systemy wbudowane oparte na mikroprocesorach od bardziej 

złożonych systemów przetwarzania informacji, które faktycznie integrują się ze środowiskiem. 

Dokładna definicja systemów cyber-fizycznych (CPS) mówi, że są one integracją obliczeń, sieci i 

procesów fizycznych. Wbudowane komputery i sieci monitorują i kontrolują procesy fizyczne za 

pomocą pętli sprzężenia zwrotnego, w których procesy fizyczne wpływają na obliczenia i odwrotnie. 

Dlatego system cyber-fizyczny może być praktycznie wszystkim, co ma zintegrowane obliczenia, sieci i 

procesy fizyczne. Człowiek-operator to system cyber-fizyczny, podobnie jak inteligentna fabryka. Na 



przykład człowiek-operator ma elementy fizyczne i cybernetyczne. W tym przykładzie operator ma 

zdolność obliczeniową - swój mózg - i komunikuje się z innymi ludźmi i systemem za pośrednictwem 

interfejsu HMI (interfejs człowiek-maszyna) i wchodzi w interakcję za pośrednictwem interfejsów 

mechanicznych - rąk - w celu wpływania na otoczenie. Systemy cyberfizyczne umożliwiają wirtualnemu 

cyfrowemu światu komputerów i oprogramowania połączenie się poprzez interakcję - zarządzanie 

procesami i sterowanie sprzężeniem zwrotnym - z fizycznym światem analogowym, prowadząc w ten 

sposób do Internetu rzeczy, danych i usług. Jednym z przykładów CPS jest inteligentna linia 

produkcyjna, w której maszyna może wykonywać wiele procesów roboczych, komunikując się z 

komponentami, a czasem nawet produktami, które są w trakcie wytwarzania. System osadzony to 

system obliczeniowy osadzony w systemie fizycznym; nacisk kładziony jest na komponent 

obliczeniowy. Dlatego możemy pomyśleć o wszystkich CPS jako zawierających systemy wbudowane, 

ale CPS kładzie nacisk na komunikację i domeny fizyczne, a także obliczeniowe. CPS ma wiele 

zastosowań, ponieważ może wykorzystywać czujniki i inne systemy wbudowane do monitorowania i 

gromadzenia danych z procesów fizycznych. Procesy te mogą dotyczyć wszystkiego, na przykład 

monitorowania kierowania pojazdem, zużycia energii lub kontroli temperatury/wilgotności. Systemy 

CPS, w przeciwieństwie do systemów wbudowanych, są połączone w sieć, co pozwala na zdalny dostęp 

do danych, nawet globalnie. Krótko mówiąc, systemy cyber-fizyczne umożliwiają aplikacjom 

programowym interakcję ze zdarzeniami w świecie fizycznym. Na przykład, aby zmierzyć szczytowe 

zużycie energii w sieci elektroenergetycznej - proces fizyczny - z którym CPS współdziała poprzez 

wbudowane funkcje obliczeniowe i sieciowe. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów 

wbudowanych, które często są samodzielnymi urządzeniami, być może z wbudowaną możliwością 

komunikacji, CPS są zaprojektowane do pracy w sieci z innymi urządzeniami uzupełniającymi, a więc 

mają fizyczne porty we/wy. CPS jest ściśle związany z robotyką, a robot jest dobrym przykładem CPS, 

ponieważ ma wyraźne elementy fizyczne, które mogą manipulować jego otoczeniem. Roboty dobrze 

radzą sobie z wykrywaniem obiektów, chwytaniem i transportowaniem obiektów oraz ustawianiem 

ich tam, gdzie jest to wymagane. W fabrykach roboty są wykorzystywane do wykonywania 

powtarzalnych prac, które często wymagają podnoszenia ciężkich przedmiotów lub umieszczania 

dużych, niewygodnych elementów na linii montażowej. Roboty mają komponenty obliczeniowe, 

sieciowe i fizyczne, które umożliwiają im uruchamianie oprogramowania do wykonywania ich zadań, 

takich jak odczytywanie danych z czujników, stosowanie algorytmów i wysyłanie informacji sterujących 

do serwomotorów i siłowników, które sterują ramionami, dźwigniami i mechanizmami robota. Roboty 

komunikują się również z serwerami zaplecza w domenie operacji i zarządzania oraz z urządzeniami 

bezpieczeństwa na linii montażowej. Przykładem może być to, że w niektórych wdrożeniach, takich jak 

obsługa zapasów w magazynach, gdzie roboty pobierają lub zwracają towar z półek i pojemników, 

roboty pracują bardzo szybko. Poruszają się z ogromną prędkością, wykonując mechaniczne ruchy 

ramion w mgnieniu oka i nie męczą się ani nie potrzebują przerw na odpoczynek, dzięki czemu pod 

każdym względem przewyższają ludzi. Jednak roboty i ludzie nie zawsze współpracują ze sobą 

bezpiecznie i konieczne jest wtedy, gdy człowiek znajdzie się w pobliżu robota, aby robot zwolnił i 

wykonywał swoje działania z prędkością zgodną z człowiekiem. W rezultacie roboty pracują lepiej i 

wydajniej w środowiskach wolnych od ludzi. Robotyka jest oczywistym przykładem CPS, ale obecnie 

jest przystosowana do pracy w wielu przypadkach zastosowań IIoT, takich jak praca w niebezpiecznych 

środowiskach, takich jak straż pożarna lub górnictwo, lub wykonywanie niebezpiecznych prac, takich 

jak usuwanie bomb lub wykonywanie ciężkich zadań takie jak podnoszenie zespołów samochodowych 

na linii produkcyjnej. Istnieje jednak wiele innych zastosowań innych rodzajów CPS, na przykład w 

sytuacjach wymagających precyzji, takich jak zautomatyzowana chirurgia oraz w koordynacji w 

przypadku systemów kontroli ruchu lotniczego. Rzeczywiste aplikacje w Internecie przemysłowym dla 

CPS są głównie w aplikacjach opartych na czujnikach, w których urządzenia CPS z obsługą sieci 

monitorują swoje środowisko i przekazują te informacje z powrotem do aplikacji w innym węźle 



sieciowym, gdzie będą wykonywane obliczenia i analiza, a informacje zwrotne są dostarczane, jeśli i 

kiedy jest to wymagane. Przykładem tego jest wykrywanie i ochrona kolizji w samochodach, które 

również wykorzystują systemy informujące o zmianie pasa ruchu, również napędzane przez CPS. 

Przewiduje się, że postępy w fizycznej cybermechanice znacznie poprawią CPS w najbliższej przyszłości, 

dzięki ulepszeniom w zakresie funkcjonalności, niezawodności, użyteczności, bezpieczeństwa, 

zdolności adaptacyjnych i autonomii.  

Technologia bezprzewodowa 

Przyjęcie technologii komunikacji bezprzewodowej w przedsiębiorstwie miało nieco niepomyślny 

początek na początku XXI wieku. Uważany za powolny i niepewny, wiele działów bezpieczeństwa IT 

unikało jego używania, a inne poszły dalej i zakazały go w przedsiębiorstwie. Przemysł nie był jednak 

tak szybki, aby to odpisać, ponieważ Wi-Fi ma ogromny potencjał operacyjny w niektórych 

zastosowaniach przemysłowych, takich jak komunikacja szpitalna i magazyny, gdzie rozległe obszary 

nie mogły być łatwo pokryte przewodami przewodowymi i kablowymi rozwiązania. Stopniowo 

technologia bezprzewodowa ewoluowała od wczesnych systemów, które mogły oferować jedynie 

ograniczoną przepustowość 1-2 Mb/s, a często o wiele mniejszą niż w przypadku ograniczonych 

odległości 50 stóp, do wysokowydajnych systemów Gb/s. Ewolucja technologii była stopniowym 

procesem, który trwał przez większość dekady, w którym stopniowa poprawa wydajności szła w parze 

z poprawą bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo było poważnym problemem, ponieważ fale radiowe są 

otwarte na podsłuch, ponieważ nadawane są bezprzewodowo i każdy, kto słucha na tej samej 

częstotliwości, może je rozpoznać. Ponadto punkty dostępowe emitują identyfikator SSID, który jest 

identyfikatorem sieci, dzięki czemu urządzenia bezprzewodowe mogą identyfikować swoją sieć 

domową i łączyć się z nią. Ze względu na wygodę, wczesne punkty dostępu Wi-Fi były otwarte bez 

danych uwierzytelniających użytkownika wymaganych do autoryzacji, a dane były niezaszyfrowane 

bezprzewodowo lub były chronione przez bardzo słaby protokół bezpieczeństwa o nazwie WEP (Wired 

Equivalent Protocol). Te niedociągnięcia były nie do zaakceptowania przez korporacyjne IT, więc Wi-Fi 

znalazło niszę w domu, małych i średnich firmach oraz w niektórych branżach, w których kwestie 

bezpieczeństwa nie były takim problemem. Przemysłowe zastosowania technologii 

bezprzewodowych, takich jak Wi-Fi, Bluetooth (która ma podobne wczesne wady bezpieczeństwa), a 

później ZigBee, dotyczyły komunikacji danych M2M na krótkich dystansach w zabezpieczonych 

pomieszczeniach, więc ryzyko wycieku danych przez okna z przeciążonych lub źle umiejscowionych 

punkty dostępowe i anteny nie stanowiły problemu. Podobnie w ogromnych magazynach Wi-Fi było 

dobrodziejstwem dla komunikacji M2M z pojazdami zdalnie sterowanymi, a niskie prędkości, niska 

przepustowość i słabe szyfrowanie nie stanowiły problemu. W związku z tym technologia 

bezprzewodowa zyskała początkową niszę w przemysłowym miejscu pracy, która miała się rozwijać w 

ciągu dekady, a ponieważ szybkość i bezpieczeństwo poprawiły się ponad wszelkie wcześniejsze 

oczekiwania, komunikacja bezprzewodowa stała się siłą napędową i katalizatorem Przemysłowego 

Internetu. Ta transformacja nastąpiła z powodu postępu technologicznego w modulacji 

bezprzewodowej, która umożliwiła przenoszenie większej liczby bitów lub symboli przez ten sam 

sygnał o częstotliwości nośnej. Na przykład Wi-Fi przeszło z 802.11b z realistyczną przepływnością 1-2 

Mb/s (teoretycznie 11 Mb/s) do 802.11n z realistyczną przepływnością 70-90 Mb/s (teoretycznie 300 

Mb/s) w mniej niż dekadę. Co ważne, bezpieczeństwo również szybko się poprawiło, ponieważ wadliwy 

WEP został ostatecznie zastąpiony WPA2, znacznie bezpieczniejszym protokołem szyfrowania i 

uwierzytelniania. Połączenie tych ulepszeń było odkupieniem Wi-Fi w przedsiębiorstwie IT i teraz 

zyskało pełną akceptację. W niektórych przypadkach jest to preferowany środek komunikacji, 

ponieważ zapewnia elastyczną i bezproblemową mobilność w miejscu pracy. Dalsze poprawki do 

standardów w 2013 roku przyniosły oszałamiające wyniki, przy czym 802.11ac i 802.11ad zapewniały 

teoretyczne przepływności odpowiednio 800 Mb/s i 6 Gb/s, częściowo dzięki zaawansowanej 



modulacji sygnału przez ODFM i technologię MIMO (Multi-IN/Multi- OUT). Wykorzystują wiele 

radiotelefonów i anten, aby uzyskać komunikację wielostrumieniową w trybie pełnego dupleksu. 

Dodatkowo poprawki do protokołu 802.11 w 2015 roku doprowadziły do powstania protokołu 

802.11h, który jest przeznaczony do niskiego zużycia energii i większego zasięgu. Miał być 

konkurentem Bluetooth i ZigBee. Jedną z nowych cech 802.11h, odróżniającą go od tradycyjnych 

trybów działania sieci WLAN, jest to, że ma z góry określony okres wybudzania/uśpienia w celu 

oszczędzania energii. Ponadto urządzenia można zgrupować z wieloma innymi urządzeniami 802.11h 

w celu współpracy i współdzielenia sygnału, podobnie jak w sieci kratowej ZigBee. Umożliwia to 

sieciom sąsiednim (NAN) około 1KM, dzięki czemu idealnie nadaje się do przemysłowego Internetu 

rzeczy. Jednak nie tylko w Wi-Fi doświadczyliśmy ogromnych postępów; inne technologie komunikacji 

bezprzewodowej również zajęły obszary niszowe, zwłaszcza te związane z M2M i Internetem Rzeczy. 

Niektóre z tych technologii bezprzewodowych powstały w wyniku potrzeby ulepszeń w stosunku do 

istniejących alternatyw dla Bluetooth i ZigBee, które pierwotnie koncentrowały się odpowiednio na 

zaawansowanych telefonach komórkowych i domowych inteligentnych urządzeniach, gdzie moc i 

ograniczony zasięg nie były ograniczane. czynniki. W internecie przemysłowym istnieje wiele tysięcy 

zdalnych czujników, które muszą być rozmieszczone w obszarach pozbawionych zasilania i 

znajdujących się w pewnej odległości od najbliższego punktu dostępowego, więc muszą zbierać energię 

lub działać z baterii. To sprawia, że komunikacja radiowa o małej mocy jest niezbędna, ponieważ 

wymiana baterii byłaby logistycznym i kosztownym koszmarem. Technologie bezprzewodowe 

spełniające specyficzne potrzeby urządzeń IoT to Thread, Digimesh, WirelessHart, 802.15.4, Low-

Power WiFi, LoHoWAN, HaLow, Bluetooth low-power, ZigBee-IP NAN, DASH7 i wiele innych. Jednak to 

nie tylko te technologie przyspieszyły innowacje, które napędzają Internet Rzeczy. Nie można pominąć 

platformy, która przypadkowo pod wieloma względami została wprowadzona w 2007 roku wraz z 

wypuszczeniem pierwszego prawdziwego smartfona, iPhone&prime;a. iPhone to doskonały mobilny 

system cyber-fizyczny o dużej mocy obliczeniowej. Jest wypełniony czujnikami i może obsługiwać 

zarówno komunikację bezprzewodową, jak i komórkową. Może uruchamiać złożone aplikacje i 

wchodzić w interakcje z urządzeniami i ich otoczeniem za pośrednictwem dużego ekranu dotykowego, 

który jest doskonałym interfejsem HMI (interfejs człowiek-maszyna). Znaczenie wprowadzenia 

smartfonów (wkrótce miał nastąpić system Android firmy Google) polegało na tym, że zarówno dla 

konsumenckiego, jak i przemysłowego IOT istniał teraz doskonały mobilny CPS, który był 

wszechobecny i wysoce akceptowalny. Wcześniej problemem było to, jak ludzie będą skutecznie 

kontrolować i zarządzać urządzeniami IoT. Wprowadzenie smartfona, a później tabletów rozwiązało 

ten problem, ponieważ pojawiło się teraz mobilne rozwiązanie CPS dla dylematu HMI. 

Mobilność IP 

Około 2007 roku technologia bezprzewodowa i smartfonowa zmieniły nasze postrzeganie świata i 

sposób interakcji z naszym środowiskiem. Przed 2007 rokiem zainteresowanie mobilnym dostępem do 

Internetu za pośrednictwem urządzeń mobilnych było niewielkie, mimo że telefony komórkowe z 

wyższej półki i telefony Blackberry były wyposażone w protokół WAP (Web Access Protocol). 

Ograniczenia urządzeń i ograniczona przepustowość sieci bezprzewodowej (2G) sprawiły, że wszystko 

inne niż poczta e-mail była uciążliwym obowiązkiem. Sieci komórkowe/mobilne 3G istniały już od 

jakiegoś czasu, ale absorpcja była powolna. Miało to się zmienić wraz z pojawieniem się smartfona i 

wybuchowym zainteresowaniem mediami społecznościowymi, za pośrednictwem Facebooka i tym 

podobnych. Nagle pojawiła się potrzeba na rynku w każdej chwili, wszędzie tam, gdzie dostęp do 

Internetu. Ludzie mogliby sprawdzać i aktualizować swoje witryny w mediach społecznościowych, 

czatować, a nawet zacząć przeglądać Internet ,tak szybka przepustowość danych w połączeniu z 

większymi urządzeniami z ekranem dotykowym sprawiła, że przeglądanie było znośne. Nie 

wiedzieliśmy wtedy, jak destrukcyjny wpływ smartfona, a później tabletu, będą miały na sposób, w jaki 



pracujemy i żyjemy. Przed 2007 rokiem i nadejściem rewolucji smartfonów i urządzeń mobilnych IT 

rządziło w miejscu pracy, jeśli chodzi o technologię i urządzenia do pracy pracowników, pod hasłem 

bezpieczeństwa i wspólnego środowiska operacyjnego. Jednak wraz z rozprzestrzenianiem się 

własnych smartfonów i tabletów pracowników pojawiających się w miejscu pracy, sytuacja miała się 

zmienić. Pracownicy pracowali na swoich urządzeniach osobistych, iPhone&prime;ach i telefonach z 

Androidem, które miały możliwości przynajmniej dorównujące urządzeniom roboczym, których 

nienawidzili. Doprowadziło to ostatecznie do rewolucji pracowników, którzy domagali się korzystania 

z własnych urządzeń do wykonywania swojej pracy, ponieważ czuli się bardziej komfortowo z 

urządzeniami, aplikacjami i były one w ich posiadaniu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dzięki 

czemu mogli pracować w dowolnym miejscu i czasie. Było to określane jako BYOD (przynieś własne 

urządzenie) i stało się globalną inicjatywą w miejscu pracy. Podobnie, korzystając z sukcesu BYOD, 

akceptowalne stało się przechowywanie danych służbowych na osobistych magazynach danych, w 

końcu pracownikom nie przydało się mieć całodobowy dostęp do aplikacji i raportów, ale nie do 

danych, więc BYOC (przynieś własną chmurę) , choć nie tak dobrze opublikowany, ponieważ 

pracownicy przechowywali dane służbowe w osobistej pamięci masowej w chmurze, takiej jak Box i 

Amazon, stały się wszechobecne. Jednak najważniejsze jest to, co osiągnęły te inicjatywy. Zmieniły 

sposób, w jaki kadra kierownicza korporacji i przedsiębiorstw postrzegała praktyki IT i pracy 

pracowników. Powszechny był konsensus co do tego, że te inicjatywy sprzyjały zdrowszej równowadze 

między pracą a stylem życia, stworzyły środowisko sprzyjające innowacjom i zwiększyły 

produktywność. Niezależnie od zalet BYOD, wprowadzono mobilność w miejscu pracy jako 

akceptowalną praktykę. Oznaczało to, że dział IT musiał udostępniać dane i usługi pracownikom, nawet 

jeśli pracowali poza tradycyjnymi granicami firmy. Oczywiście mobilność IP była odrażająca dla 

tradycyjnego IT i bezpieczeństwa, ale przegrały wojnę, ponieważ innowacje i produktywność dzwonią 

głośniej w pakiecie kierowniczym zwanym bezpieczeństwem. Jednak w tamtym czasie niewiele osób 

wiedziało o transformacyjnym charakterze mobilności IP i o tym, jak radykalnie zmieni ona krajobraz 

w miejscu pracy. Wraz z nadejściem mobilności IP pracownicy mogli pracować w dowolnym miejscu i 

czasie, mając zawsze dostęp do danych oraz aplikacji i systemów firmowych za pośrednictwem VPN 

(wirtualnych sieci prywatnych). Oczywiście dla IT i bezpieczeństwa było to ogromne obciążenie i 

logicznie doprowadziło do wdrożenia lub outsourcingu aplikacji w chmurze za pośrednictwem SaaS 

(oprogramowanie jako usługa). Nie popełnij błędu, były to radykalne zmiany w sposobie myślenia 

biznesowego. Po latach budowania barier i granic bezpieczeństwa, procesów i procedur 

bezpieczeństwa w celu ochrony danych, firmy umożliwiły swobodny przepływ informacji do Internetu. 

Okazało się, jak wiemy z perspektywy czasu, że jest to genialna decyzja, a SaaS i usługi w chmurze są 

obecnie uważane za najbardziej opłacalne sposoby dostarczania oprogramowania klasy korporacyjnej 

oraz budowania centrów danych i platform rozwojowych dla MŚP. Mobilność IP jest obecnie uważana 

za konieczność, ponieważ wszystko, od oprogramowania po systemy telefoniczne, jest hostowane w 

chmurze i jest dostępna dla użytkowników wszędzie tam, gdzie mają połączenie z Internetem. 

Przykładem mobilności IP jest to, że pracownicy mogą uzyskać dostęp do usług w chmurze i SaaS z 

dowolnego miejsca, co sprawia, że praca jest bardzo elastyczna. Wcześniej w przypadku lokalnego 

oprogramowania opartego na serwerze pracownicy mogli uzyskać dostęp do aplikacji tylko wtedy, gdy 

znajdowali się w granicach bezpieczeństwa firmy, na przykład przy użyciu prywatnego adresu IP w 

określonym zakresie lub przez VPN ze zdalnego połączenia. Obie te metody były jednak restrykcyjne i 

nie sprzyjały elastycznej pracy. Pierwsza metoda oznaczała fizyczne przebywanie w biurze, a druga 

oznaczała, że dział IT musiał skonfigurować połączenie VPN, czego nie chcieli robić, chyba że istniał 

uzasadniony powód. Oprogramowanie i usługi hostowane w chmurze omijają wszystkie te bariery, 

ponieważ są dostępne przez Internet z dowolnego miejsca. Ponadto usługi hostowane w chmurze 

można łatwo integrować za pośrednictwem interfejsów API z innymi aplikacjami w chmurze, dzięki 



czemu pracownicy mogą tworzyć pakiet uzupełniających się aplikacji, które są ściśle zintegrowane, 

dzięki czemu ich środowisko pracy jest bardziej wydajne i produktywne 

Wirtualizacja funkcjonalności sieci (NFV) 

Wirtualizacja jest głównym czynnikiem umożliwiającym IoT; rozdzielenie podstawowej topologii sieci 

ma zasadnicze znaczenie w budowaniu elastycznych sieci, które mogą spełniać wysokie wymagania 

dotyczące wydajności w środowisku przemysłowym. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego jest 

elastyczny projekt sieci, w którym możemy usunąć scentralizowane komponenty sieciowe i 

dystrybuować je tam, gdzie są wymagane jako oprogramowanie. To jest potencjał oferowany przez 

NFV dla Przemysłowego Internetu, uproszczenia, redukcji kosztów i zwiększenia wydajności sieci bez 

rezygnacji z bezpieczeństwa. NFV zajmuje się wirtualizacją funkcjonalności sieci, routerów, zapór 

ogniowych i systemów równoważenia obciążenia, na przykład, w oprogramowaniu, które można 

następnie elastycznie wdrażać wszędzie tam, gdzie jest to wymagane w sieci. To sprawia, że sieci są 

zwinne i elastyczne, czego brakuje tradycyjnym sieciom, ale jest to wymóg dla IIoT. Dzięki wirtualizacji 

funkcji, takich jak zapora ogniowa, filtry zawartości, optymalizatory sieci WAN, a następnie wdrażaniu 

ich na zwykłym, ogólnodostępnym sprzęcie (CotS), administrator sieci może zarządzać funkcjami, 

wymieniać je, usuwać, rozwiązywać problemy lub konfigurować je łatwiej niż mógłby. kiedy funkcje 

zostały zakodowane na sztywno w wielousługowym, zastrzeżonym sprzęcie. W konsekwencji NFV 

okazał się dobrodziejstwem dla przemysłu, zwłaszcza dla dostawców usług internetowych, którzy mogli 

kontrolować świadczenie usług lub odmawiać usług zależnych od planu usług. Na przykład, zamiast 

integracji funkcji wirtualizacji WAN lub zapory sieciowej ze sprzętem klienta (CPE) - i swobodnie 

dostępnej dla tych, którzy wiedzą, jak skonfigurować CPE - dostawca usług może hostować wszystkie 

swoje usługi wirtualne na vCPE. W tym tkwi szansa - NFV umożliwia usługodawcy ulepszanie i łączenie 

ich funkcji w katalogi usług, a następnie oferowanie tych nowych funkcji za dodatkową opłatą. Co 

więcej, NFV osiąga tę poprawę w zakresie świadczenia usług i tworzenia instancji, zapewniając szybkie 

wdrażanie usług przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia związanego z konfiguracją, zarządzaniem 

i rozwiązywaniem problemów. Obietnicą NFV jest dla IIoT:  

• Realizuj nowe strumienie przychodów 

• Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych 

• Zmniejszenie wydatków operacyjnych 

• Przyspiesz czas wprowadzania produktów na rynek 

• Zwiększa zwinność i elastyczność 

Zwiększenie przychodów i skrócenie czasu tworzenia rezerw, przy jednoczesnym zmniejszeniu 

obciążenia operacyjnego, a co za tym idzie kosztów, to bezpośrednie wyniki NFV. NFV jest niezwykle 

elastyczny, ponieważ może pracować autonomicznie bez potrzeby SDN lub nawet wirtualnego 

środowiska. Jednak aby spełnić obietnicę, która polega na wprowadzeniu nowych strumieni 

przychodów, zmniejszeniu kosztów kapitałowych i operacyjnych, skróceniu czasu wprowadzania usług 

na rynek oraz zapewnieniu sprawnego i elastycznego oprogramowania działającego na standardowym 

sprzęcie serwerowym, naprawdę trzeba współpracować i wspierać zwirtualizowane środowisko. Aby 

osiągnąć sprawne dynamiczne przydzielanie i szybkie wdrażanie usług, wymagana jest uzupełniająca 

technika wirtualizacji, czyli wirtualizacja sieci. 

Wirtualizacja sieci 



Wirtualizacja sieci zapewnia NFV sprawność niezbędną do wydostania się z obrzeży sieci i vCPE; to 

naprawdę jest takie ważne. Wirtualizacja sieci zapewnia nakładkę mostkową, która znajduje się na 

szczycie tradycyjnej sieci warstwy 2/3. Ta zmostkowana nakładka jest konstrukcją tuneli, która 

propaguje się w sieci, zapewniając mostki warstwy 2. Tunele te są bezpiecznymi, wydzielonymi 

przepływami ruchu na użytkownika lub nawet na usługę na użytkownika. Są one porównywalne z 

sieciami VLAN, ale nie są ograniczone do 4096 instancji. Zamiast tego używają metody enkapsulacji do 

tunelowania przepływów pakietów w warstwie 2 przez tradycyjną sieć warstwy 3 przy użyciu protokołu 

WxLAN. Znaczenie tej zmostkowanej topologii nakładki (tuneli) dla NFV i IIoT polega na tym, że 

zapewnia ona nie tylko metodę bezpiecznej obsługi wielu dzierżawców za pośrednictwem oddzielnego 

tunelu na użytkownika/usługę, ale także zapewnia rzeczywistą elastyczność sieci. W praktyce oznacza 

to, że nie trzeba podłączać fizycznej zapory ogniowej ani wbudowanego systemu równoważenia 

obciążenia w przewodzie w określonym punkcie agregacji sieci. Zamiast tego istnieje znacznie bardziej 

eleganckie rozwiązanie. Administrator może rozkręcić, skopiować i zastosować poszczególne NVF do 

konkretnego tunelu klienta/usługi, tak jakby były to maszyny wirtualne. Oznacza to, że istnieje 

niesamowita elastyczność we wdrażaniu funkcji sieciowych klienta i można je zastosować w dowolnym 

miejscu w tunelu klienta. Dzięki temu funkcje sieciowe nie muszą już znajdować się na urządzeniu 

klienta. W rzeczywistości niektóre funkcje sieci wirtualnej można przywrócić do sieci, aby znajdowały 

się na serwerze w sieci usługodawcy. Wirtualizacja sieci przenosi NFV do sieci CSP na serwery, które są 

łatwo dostępne i łatwe do zarządzania, rozwiązywania problemów i udostępniania przez CSP. Ponadto, 

ponieważ większość funkcji sieciowych i konfiguracji odbywa się w POP usługodawców, nie ma już tak 

wielu transportów ciężarówek do witryn klientów. Scentralizowanie administracji, konfiguracji, 

udostępniania i rozwiązywania problemów w ramach własnej sieci usługodawców znacznie zmniejsza 

koszty operacyjne i poprawia udostępnianie i wdrażanie usług, co zapewnia sprawne i elastyczne 

świadczenie usług. Ostatnia technologia wirtualizacji odgrywa rolę w sieci o wysokiej wydajności, której 

nie można zignorować - jest to sieć definiowana programowo (SDN). 

SDN (Sieci definiowane programowo) 

Toczy się wiele dyskusji na temat relacji między NFV i SDN, ale prawda jest taka, że są to technologie 

uzupełniające się i doskonale do siebie dopasowane. Celem SDN jest oddzielenie złożoności 

płaszczyzny sterowania od płaszczyzny przesyłania. Oznacza to, że usuwa logiczne podejmowanie 

decyzji z urządzeń sieciowych i po prostu wykorzystuje płaszczyznę przesyłania urządzeń do przesyłania 

pakietów. Proces decyzyjny przenosi się do scentralizowanego kontrolera SDN. Ten kontroler SDN 

współdziała ze zwirtualizowanymi routerami za pośrednictwem interfejsów API w kierunku 

południowym (otwarty przepływ) i wyższych aplikacji za pośrednictwem interfejsów API w kierunku 

północnym. Kontroler dokonuje inteligentnych ocen każdego przepływu ruchu przechodzącego przez 

kontrolowany router i mówi ścieżce przekazywania, jak obsługiwać przekazywanie pakietów w 

optymalny sposób. Może to zrobić, ponieważ w przeciwieństwie do routera ma globalny widok całej 

sieci i może zobaczyć najlepszą ścieżkę do dowolnego miejsca docelowego bez konwergencji sieci. 

Jednak inna cecha SDN sprawia, że doskonale pasuje do IIoT, a jest to zdolność do automatyzacji, za 

pośrednictwem kontrolera SDN, szybkiego udostępniania w czasie rzeczywistym wszystkich tuneli w 

nakładce, co jest niezbędne do mostkowania warstwy 2 aby pracowała. SDN zapewnia orkiestrację, 

która umożliwia dynamiczne udostępnianie, automatyzację, koordynację i zarządzanie elementami 

fizycznymi i wirtualnymi w sieci. W związku z tym NFV i SDN działające w połączeniu mogą stworzyć 

wirtualną topologię sieci IIoT, która może zautomatyzować udostępnianie zasobów i usług w ciągu kilku 

minut, a nie miesięcy 

Jaka jest różnica między SDN a NFV? 



Celem SDN i NFV jest kontrolowanie i upraszczanie sieci; jednak podchodzą do tego na różne sposoby. 

SDN zajmuje się przede wszystkim oddzieleniem płaszczyzny sterowania i danych w zastrzeżonym 

sprzęcie sieciowym. Uzasadnieniem oddzielenia ścieżki przekazywania od ścieżki sterowania jest to, że 

omija ona własne wewnętrzne protokoły routingu routera działające w logice jego płaszczyzny 

sterowania. Oznacza to, że router nie jest już niewolnikiem algorytmów OSPF lub EIGRP, które są 

tradycyjnymi mechanizmami routingu, które określają najkrótszą ścieżkę między jednym hostem 

routingu a drugim w celu określenia najbardziej wydajnej lub najkrótszej ścieżki między 

komunikującymi się węzłami. Te algorytmy zostały zaprojektowane z myślą o bardziej spokojnym i 

pełnym wdzięku wieku. Zamiast tego kontroler SDN przejmie kontrolę. Odbierze pierwsze pakiety w 

każdym nowym przepływie za pośrednictwem interfejsu API OpenFlow w kierunku południowym i 

określi najlepszą ścieżkę, jaką pakiety przejdą, aby dotrzeć do miejsca docelowego. Robi to, korzystając 

z własnego globalnego widoku sieci i własnych niestandardowych algorytmów. Najlepsza ścieżka, jaką 

obiera kontroler SDN, niekoniecznie będzie oparta na najkrótszej ścieżce, jak większość 

konwencjonalnych protokołów routingu, zamiast tego programista może wziąć pod uwagę wiele 

ograniczeń, takich jak przeciążenie, opóźnienie, przepustowość, ponieważ ma być programowalny. 

Smartfony 

W centrum wszystkich najnowszych trendów w IoT i uczeniu maszynowym znajduje się smartfon, a 

codziennie widzimy innowacje, które koncentrują się na urządzeniu jako kontrolerze, pulpicie systemu 

i kluczu dostępu bezpieczeństwa lub kombinacji wszystkich trzech, które umożliwiają niezliczona ilość 

aplikacji i narzędzi analitycznych. Smartfon, ponieważ ma ogromne uznanie konsumentów i penetrację 

rynku (na poziomie przekraczającym 90% w krajach rozwiniętych), umożliwia innowacyjność IoT. 

Rzeczywiście, to dlatego, że ludzie zawsze mają pod ręką swoje smartfony, rozprzestrzeniła się 

bankowość mobilna i płatności bez kart NFC. Przykładem znaczenia smartfonów dla innowacji IIoT jest 

to, że jest to główny interfejs człowiek-maszyna (HMI). Rozważ innowacyjne podejście Forda do 

samochodowych systemów informacyjno-rozrywkowych, aby zobaczyć, jak przemysł podchodzi do 

przyszłego projektowania. Producenci samochodów projektują i budują samochód, który będzie służył 

pierwszemu właścicielowi przez 10 lat; jednak projektowanie i konstruowanie kształtu ciała i leżącej u 

jego podstaw mechaniki jest wystarczająco kłopotliwe bez konieczności rozważenia systemu 

informacyjno-rozrywkowego, który prawdopodobnie stanie się nieaktualny w ciągu pięciu lat. 

Rozwiązanie, które wymyślili Ford i inni producenci samochodów, polegało na dostarczeniu systemu 

podstawowego, wyświetlacza wizualnego i systemu dźwiękowego, który integruje się ze smartfonem 

za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego lub kablowego oraz za pośrednictwem interfejsów 

API oprogramowania. W ten sposób Ford ominął problem tego, że system informacyjno-rozrywkowy 

był przestarzały przed samochodem, w końcu system ten znajduje się teraz na smartfonie właściciela, 

a uaktualnienie zależy od uaktualnienia telefonu. Chodzi o to, że tylko dzięki powszechnie 

stosowanemu przedmiotowi, który kierowca prawdopodobnie zawsze miałby w swoim posiadaniu, ten 

projekt byłby wykonalny. Nie działałby na przykład z laptopem. Podobnie, chociaż jest to tylko projekt, 

Ford przygląda się kontroli układu napędowego w swoich samochodach. Oznaczałoby to, że zamiast 

Forda budującego samochody tej samej klasy, ale z wariantami ekonomicznymi, standardowymi lub 

sportowymi, mogliby wyprodukować jeden model, a właściciel mógłby sterować układem napędowym 

za pomocą aplikacji na smartfona. Dlatego samochód rodzinny może być albo statecznym, 

ekonomicznym samochodem do jazdy szkolnej, albo wyczynowym, pożerającym benzynę w weekendy, 

w zależności od aplikacji na smartfonie. Przewiduje się, że samochody nie staną się towarami 

towarowymi, ale ich osiągi mogą zostać tymczasowo zmienione przez aplikację na smartfona, aby 

dopasować ją do kierowcy lub okoliczności. Smartfony wydają się być urządzeniami HMI wybieranymi 

przez projektantów aplikacji IoT, jak widać w większości aplikacji do zdalnego sterowania. Smartfon 

jest z pewnością podstawową technologią w konsumenckim IoT, w której sterowanie inteligentnymi 



urządzeniami i zarządzanie nimi odbywa się za pomocą aplikacji na smartfona, a nie fizycznej interakcji. 

Nie jest to jednak tak proste, jak wygoda czy uleganie przyzwyczajeniom generacji pilotów. Smartfony 

są znacznie bardziej inteligentne niż skromny pilot i mogą zapewnić znacznie więcej informacji i kontroli 

sprzężenia zwrotnego. Weźmy na przykład możliwości IoT smartfona. Nowoczesny Android lub iPhone 

jest wyposażony w czujniki, w tym między innymi akcelerometr, czujnik przyspieszenia liniowego, 

magnetometr, barometr, czujnik grawitacji, żyroskop, czujnik światła, czujnik orientacji. Wszystkie te 

czujniki, oprócz możliwości funkcjonalnych, takich jak kamera, mikrofon, komputer, pamięć masowa i 

sieć, mogą dostarczać dane wejściowe do aplikacji IoT, a kolejne informacje dotyczące środowiska 

telefonu mogą być pozyskiwane, przechowywane, analizowane i wizualizowane za pomocą lokalnych 

narzędzia aplikacji do przesyłania strumieniowego. Smartfony to nie tylko interfejsy HMI lub piloty - to 

czujniki, interfejsy HMI i serwery aplikacji, które mogą zapewniać inteligencję i funkcje sterowania 

wysoce wyrafinowanymi systemami, takimi jak systemy informacyjno-rozrywkowe i technologia 

układu napędowego. Smartfony będą jednak dopiero na skraju obszarów bliskości, operacji i 

zarządzania, ponieważ nie są jeszcze lub prawdopodobnie w najbliższej przyszłości nie będą w stanie 

obsługiwać Big Data, pentagramów nieustrukturyzowanych i ustrukturyzowanych danych do analizy 

predykcyjnej. Głębsza analiza, na przykład analiza predykcyjna ogromnych ilości Big Data, nadal będzie 

wykonywana w chmurze, ale co ważne, szybka analiza danych i sprzężenie zwrotne, które są niezbędne 

i wymagane w czasie rzeczywistym przez aplikacje przemysłowe, będą wykonywane bliżej źródła i 

obecnie najbardziej prawdopodobnym kandydatem są wysokowydajne serwery lokalne. Jednak 

wbudowana zdolność przetwarzania kognitywnego w smartfonie będzie się rozwijać w nadchodzących 

latach, wykorzystując czujniki i dane, które wytwarzają. Strumieniowe algorytmy analityczne umożliwią 

szybką, podobną do mgły analizę strumieni danych z czujników z prędkością pamięci lokalnej bez 

uciekania się do chmury. W rezultacie smartfony będą działać jak procesory kognitywne, które będą w 

stanie analizować i wchodzić w interakcje ze swoim środowiskiem dzięki wbudowanym czujnikom, 

siłownikom i inteligentnym algorytmom. Przykładem Industrial Internet jest handel detaliczny. 

Inteligentne urządzenia z załadowanymi odpowiednimi aplikacjami określają lokalizację klienta w 

supermarkecie i szpiegują oglądanego przez niego klienta. Jest to możliwe dzięki tagom RFID na 

produktach, które mają bardzo krótki zasięg, dzięki czemu ich telefon wykryje produkty tylko 

bezpośrednio przed klientem. Aplikacja będzie w stanie opisać na wyświetlaczu lub, co ważne, przez 

głośnik – w przypadku osób niedowidzących – użytkownikowi, co ogląda. Na przykład rodzaj produktu, 

cena, rabat i wszelkie dane dotyczące kalorii lub składników odżywczych zwykle deklarowane na 

etykiecie. Znajomość lokalizacji, aktywności i zainteresowań użytkownika umożliwi korzystanie z usług 

opartych na lokalizacji (LBS), takich jak natychmiastowe dostarczenie kuponu rabatowego. 

Chmura i mgła 

Przetwarzanie w chmurze jest podobne do wielu technologii, które istnieją od dziesięcioleci. To 

naprawdę wyszło na pierwszy plan, w formacie, który teraz rozpoznajemy, w połowie 2000 roku, wraz 

z uruchomieniem Amazon Web Services (AWS). Po AWS pojawiły się między innymi RackSpace, Google 

CE i Microsoft Azure. Wizja chmury Amazona polegała na hiperprovisioningu; w takim stopniu, w jakim 

zbudowali ogromne centra danych z hiperpojemnością, aby sprostać wymaganiom sieciowym. 

Następnie Amazon podjął inicjatywę biznesową, aby wydzierżawić wolne moce innym firmom w formie 

dzierżawy zasobów obliczeniowych i pamięci masowej na zasadzie wykorzystania. Model chmury 

okazał się ogromnym sukcesem. Microsoft i Google poszły w ślady Amazona, podobnie jak kilka innych, 

takich jak IBM, HP i Oracle. Zasadniczo przetwarzanie w chmurze nadal opiera się na wczesnej formule 

Amazona typu pay-as-you-use, która sprawia, że przetwarzanie w chmurze jest atrakcyjne finansowo 

dla MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw), ponieważ koszty prowadzenia centrum danych i 

dedykowanej infrastruktury, zarówno IT, jak i sieci, mogą być kaleką. W związku z tym wiele firm 

pozbawionych środków pieniężnych, na przykład start-upów, zdecydowało się przenieść swoje 



platformy programistyczne i aplikacyjne do chmury, ponieważ płaciło tylko za wykorzystane zasoby. 

Kiedy te start-upy odniosły sukces, a było kilka firm, które odniosły ogromny sukces, pozostały w 

chmurze ze względu na te same korzyści finansowe - brak ogromnych nakładów kapitałowych i 

operacyjnych na budowę i prowadzenie własnych centrów danych - ale także dlatego, że chmura 

oferowała wiele więcej. Aby zrozumieć, dlaczego chmura jest tak atrakcyjna dla biznesu, spójrz na 

model biznesowy głównych dostawców chmury. Amazon AWS, Microsoft Azure i Google Cloud 

dominują na rynku, co nie jest zaskakujące, ponieważ mają centra danych i siłę finansową, aby je 

obsługiwać. Amazon, pierwszy startujący w 2005 roku, zbudował na tej wczesnej inicjatywie tworzenie 

swoich usług w chmurze z rosnącymi usługami i funkcjami z roku na rok. Microsoft i Google pojawiły 

się później z pełnymi premierami około 2010-2012, chociaż z ograniczonymi usługami. Nie tracili czasu 

na nadrabianie zaległości i oboje mogą teraz pochwalić się ogromnymi dochodami z operacji w 

chmurze. Aby wyjaśnić, w jaki sposób chmura i mgła wiążą się z Internetem przemysłowym, musimy 

przyjrzeć się usługom, które dostarczają dostawcy chmury. Ogólnie rzecz biorąc, dostawcy usług w 

chmurze dynamicznie udostępniają swoim klientom ogromne zasoby obliczeniowe, pamięci masowej 

i sieci. Klient płaci za zasoby, z których korzysta, w ciągu 10 minut lub godzin, w zależności od dostawcy, 

i nic więcej. Instalacja i konfiguracja są automatyczne, a zasoby są elastyczne. Oznacza to, że żądasz 

poziomu mocy obliczeniowych i pamięci masowej, a następnie stwierdzasz, że zapotrzebowanie 

znacznie przekracza ten poziom. Chmura rozciągnie się, aby zaspokoić popyt bez interakcji z klientem; 

chmura będzie dynamicznie zarządzać zapotrzebowaniem, przydzielając więcej zasobów. Istnieją trzy 

kategorie usług - IaaS (infrastruktura jako usługa), PaaS (platforma jako usługa) i SaaS 

(oprogramowanie jako usługa). Każda kategoria definiuje zestaw usług dostępnych dla klienta, a to jest 

kluczem do chmury – wszystko jest oferowane jako usługa. Opiera się to na wcześniejszej architekturze 

SOA (architektura zorientowana na usługi), w której usługi sieciowe były używane do uzyskiwania 

dostępu do funkcji aplikacji. Podobnie operatorzy chmury korzystają z usług internetowych, aby 

udostępniać swoje funkcje i produkty jako usługi. 

• IaaS (Infrastructure as a Service) – podstawowy produkt AWS już w 2005 r., który oferował swoją 

nadwyżkę infrastruktury do dzierżawy firmom. Zamiast kupować sprzęt i zakładać serwerownię lub 

centrum danych, małe i średnie przedsiębiorstwo mogłoby wynająć moc obliczeniową, pamięć 

masową i sieć od Amazona. Piękno polegałoby na tym, że zapłaciłyby tylko za to, z czego korzystały.  

• PaaS (Platform as a Service) - powstał, gdy Microsoft i inni zdali sobie sprawę, że programiści 

potrzebują nie tylko infrastruktury, ale także dostępu do języków programowania, bibliotek, 

interfejsów API i mikrousług w celu tworzenia aplikacji opartych na systemie Windows. Google 

dostarcza również PaaS do obsługi wielu własnych aplikacji, takich jak Android i Google Apps 

• SaaS (Software as a Service) - prekursor chmury w postaci aplikacji internetowych, takich jak 

Salesforce.com, która została uruchomiona w 1999 roku. SaaS był nowym sposobem uzyskiwania 

dostępu do oprogramowania, zamiast dostępu do lokalnego prywatnego serwera, na którym znajduje 

się kopia aplikacji, użytkownicy korzystali z przeglądarki internetowej, aby uzyskać dostęp do 

współużytkowanej aplikacji opartej na serwerze sieciowym. SaaS powoli zdobywał akceptację aż do 

połowy XXI wieku, kiedy przyspieszył szerokopasmowy dostęp do Internetu, umożliwiając w ten sposób 

niezawodne działanie aplikacji.  

W kontekście Internetu przemysłowego chmura oferuje przystępną i skalowalną infrastrukturę za 

pośrednictwem IaaS. Zapewnia również elastyczność w zakresie, w jakim zasoby można skalować na 

żądanie; w związku z tym nie ma potrzeby nadmiernego udostępniania infrastruktury i sieci, a chmura 

może znacznie przekroczyć średnie zużycie, ponieważ chmura jest elastyczna; przydziela zasoby 

zgodnie z wymaganiami, aczkolwiek po cenie. Podobnie dostawcy chmury oferują wirtualną i trwałą 

pamięć masową, która jest również skalowalna na żądanie. Jest to główna zaleta w przypadku wdrożeń 



w chmurze w porównaniu z centrami danych, ponieważ wymagania dotyczące planowania pojemności 

w zakresie przechowywania danych w przemysłowym Internecie mogą być ogromne. Na przykład 

silniki odrzutowe samolotu pasażerskiego generują terabajty danych na lot, które są przechowywane 

na pokładzie samolotu i wysyłane do chmury po wylądowaniu samolotu, a to tylko jeden samolot. 

Dlatego posiadanie elastycznych obiektów obliczeniowych i magazynowych na żądanie, ale płacenie 

tylko za wykorzystane zasoby, jest niezwykle atrakcyjne finansowo dla start-upów, nawet dużych firm 

bogatych w gotówkę. Ponadto PaaS zapewnia ogromne zachęty dla IIoT, ponieważ dostawcy chmury 

mogą dostarczać środowiska programistyczne i narzędzia przyspieszające tworzenie i testowanie 

aplikacji. Na przykład Microsoft Azure zapewnia obsługę aplikacji .NET, a Google zapewnia narzędzia 

do obsługi własnych aplikacji wewnętrznych, takich jak narzędzia Big Data i czasu rzeczywistego 

przetwarzania strumieniowego. Z perspektywy sieci najwięksi dostawcy usług w chmurze, Amazon, 

Microsoft i Google, zapewniają potencjalnie miliony jednoczesnych połączeń, a Google prowadzi 

własną sieć światłowodową, w tym własne kable podmorskie. Chmura jest ogromnym narzędziem 

umożliwiającym przemysłowy Internet, ponieważ zapewnia infrastrukturę i wydajność, których 

wymaga przemysł, ale jednocześnie jest atrakcyjna finansowo. Jest jednak jeden drobny problem. 

Opóźnienia, czyli czas potrzebny na przesłanie danych z urządzenia, a następnie przetworzenie ich w 

chmurze, są często niedopuszczalne. W większości przypadków nie stanowi to problemu, ponieważ 

dane mogą być analizowane strumieniowo, gdy trafiają do chmury, a następnie przechowywane w celu 

późniejszej dokładniejszej analizy Big Data. Istnieją jednak przypadki zastosowań przemysłowych, w 

których wymagany jest czas rzeczywisty, na przykład w produkcji. W niektórych, jeśli nie w większości 

przypadków w sektorze produkcyjnym, scenariusz chmury publicznej byłby nie do zaakceptowania, 

więc jakie są alternatywy?  

• Chmura prywatna - wewnętrzna lub zewnętrzna infrastruktura zarządzana samodzielnie lub 

zarządzana przez stronę trzecią, ale z pojedynczą dzierżawą, która jest odgrodzona od innych klientów.  

• Chmura publiczna- społeczność udostępniająca wszystkie zasoby w oparciu o model wykorzystania; 

zasoby są dostarczane na żądanie i mierzone. Jest to model wielodostępny z udostępnionymi 

zasobami, takimi jak pamięć masowa i sieć; jednak identyfikatory dzierżawców uniemożliwiają 

klientom przeglądanie lub uzyskiwanie dostępu do danych innego klienta.  

• Chmura hybrydowa - połączenie chmury prywatnej i publicznej, co jest dość powszechne ze względu 

na bezpieczeństwo i obawy o wrażliwe dane. Na przykład firma może przechowywać swoje wysoce 

wrażliwe dane w prywatnej chmurze wewnętrznego centrum danych i mieć inne aplikacje w AWS.  

• Multi-chmura - na przykład firma może mieć aplikacje w AWS, programiści pracujący w systemie 

Windows na platformie Azure, a programiści Androida korzystający z Google Cloud i innych aplikacji IT 

przechowywanych w innych chmurach publicznych 

Prawdopodobnie w kontekście Internetu przemysłowego chmura prywatna byłaby bardziej atrakcyjna, 

ponieważ jest z natury prywatna, chociaż nadal pozostaje dylemat opóźnień, zakłóceń i utraty 

pakietów, jeśli chmura prywatna znajduje się w Internecie. Alternatywa chmury prywatnej hostowanej 

wewnętrznie również jest najeżona trudnościami. Hostowanie chmury prywatnej wymaga jednej z 

trzech metod - hostowanie chmury w istniejącej infrastrukturze i zarządzanie nią wewnętrznie, 

hostowanie chmury w istniejącej infrastrukturze i zlecanie zarządzania podmiotowi zewnętrznemu lub 

zlecanie zarządzania chmurą podmiotowi zewnętrznemu na Internet. Istnieje czwarty sposób, który 

polega na wykorzystaniu oprogramowania open source. OpenStack można pobrać i zainstalować, choć 

wymaga to umiejętności i cierpliwości. Nie jest to zalecane, chyba że istnieją wewnętrzne umiejętności 

w zakresie chmury i dogłębne zrozumienie wymagań aplikacji każdej jednostki biznesowej. Pamiętaj, 

że utworzenie chmury prywatnej na własnej infrastrukturze skutkuje wirtualizacją i współdzieleniem 



wszystkich zasobów. Aplikacja HR nie będzie już działała szczęśliwie w doskonałej izolacji na ich 

serwerze dedykowanym, podobnie jak serwer ERP w produkcji, obsługa klienta, CRM i VoIP. Ale co się 

stanie, gdy zaczniesz dzielić się wszystkimi zasobami? Ponadto wdrożenia chmury prywatnej będą 

kosztowne, czasochłonne i, o ile nie zostaną starannie wdrożone, będą potencjalnie niebezpieczne. 

Jaka jest więc alternatywa dla zastosowań przemysłowych, które wymagają małych opóźnień i 

deterministycznej wydajności? 

Mgła 

Systemy chmurowe są zazwyczaj zlokalizowane w Internecie, który jest dużą siecią nieznanych 

urządzeń sieciowych o różnych prędkościach, technologiach i topologiach, która nie jest pod 

bezpośrednią kontrolą. W rezultacie ruch może być kierowany przez sieć, ale bez stosowania środków 

jakości usług, ponieważ QoS musi być zdefiniowany na każdym przeskoku podróży. Istnieje również 

kwestia bezpieczeństwa, ponieważ dane przechodzą po drodze przez wiele routerów systemu 

autonomicznego, a ryzyko naruszenia poufności i integralności wzrasta, im dalej miejsce docelowe 

znajduje się od źródła danych. Dane IIoT są bardzo wrażliwe na opóźnienia i wymagają wsparcia 

mobilności oprócz świadomości lokalizacji. Jednak IIoT korzysta z modelu chmury, który dynamicznie 

obsługuje przechowywanie danych, wymagania obliczeniowe i sieciowe, a także zapewnia analizę Big 

Data opartą na chmurze i analizę strumieniowania danych w czasie rzeczywistym. Jak więc 

doprowadzić do współistnienia tych dwóch wymagań? Odpowiedzią jest użycie mgły. Mgła to termin 

wymyślony po raz pierwszy przez Cisco, aby opisać infrastrukturę chmury, która znajduje się blisko 

krawędzi sieci. W efekcie mgła rozszerza chmurę na urządzenia brzegowe i podobnie jak chmura 

dostarcza usługi, takie jak dostarczanie zasobów obliczeniowych, pamięci masowej, sieci i aplikacji. 

Mgła różni się od chmury tym, że znajduje się blisko krawędzi granicy sieci zbliżeniowej, zwykle łącząc 

się z routerem brzegowym dostawcy usług. Będzie to router brzegowy dostawcy usług, z którym będzie 

się łączyć sieć mgły, zmniejszając w ten sposób opóźnienia i poprawiając QoS. Wdrożenia mgły mają 

kilka zalet w porównaniu do wdrożeń w chmurze, takich jak niskie opóźnienia, bardzo niski poziom 

fluktuacji, klient i serwer oddalony o jeden przeskok, definiowalny QoS i bezpieczeństwo oraz 

wspieranie świadomości lokalizacji mobilności i dostępu bezprzewodowego. Ponadto mgła nie działa 

w scentralizowanej lokalizacji w chmurze, ale jest rozprowadzana na obrzeżach sieci, zmniejszając 

opóźnienia i wymagania dotyczące przepustowości, ponieważ dane nie są agregowane w jednym 

kanale chmury, ale są dystrybuowane do wielu węzłów brzegowych. Podobnie mgła pozwala uniknąć 

długich czasów odpowiedzi i opóźnień, rozkładając obciążenia na kilka serwerów węzłów brzegowych, 

a nie na kilka scentralizowanych serwerów w chmurze. Oto kilka przykładów obliczeń mgły w 

kontekście IIoT:  

• Sieć mgły jest idealnie dopasowana do pojazdów podłączonych do IIoT, ponieważ połączone 

samochody mają różne metody połączenia bezprzewodowego, takie jak car-2-car, car-2-access point, 

które mogą korzystać z Wi-Fi, 3g/ Komunikacja 4G, ale wymaga odpowiedzi o niskim opóźnieniu. Wraz 

z SDN koncepcje sieciowe mogą rozwiązać nierozstrzygnięte problemy z sieciami samochodowymi, 

takie jak duże opóźnienia, nieregularne połączenia i wysoka utrata pakietów, poprzez uzupełnienie 

komunikacji pojazd-pojazd o komunikację pojazd-infrastruktura i ostatecznie ujednoliconą kontrolę.  

• Przetwarzanie mgły rozwiązuje wiele poważnych problemów związanych z przetwarzaniem w 

chmurze związanych z opóźnieniami sieci i przeciążeniem Internetu; nie może jednak całkowicie 

zastąpić cloud computing, które zawsze będzie miało swoje miejsce ze względu na możliwość 

przechowywania Big Data i wykonywania analiz na ogromnych ilościach danych. Ponieważ analityka 

Big Data jest główną częścią IIoT, a następnie chmury, przetwarzanie również pozostanie bardzo 

istotne dla całej architektury. 



Big Data i analityka 

Big Data opisuje dane, które są po prostu zbyt duże, aby można było nimi zarządzać za pomocą 

tradycyjnych baz danych i narzędzi przetwarzania. Te duże struktury danych mogą być i zwykle składają 

się z kombinacji danych strukturalnych i nieustrukturyzowanych z różnych źródeł, takich jak tekst, 

formularze, blogi internetowe, komentarze, filmy, zdjęcia, telemetria, ślady GPS, czaty w 

komunikatorach, wiadomości kanały i tak dalej. Lista jest prawie nieskończona. Problem polega na tym, 

że te zróżnicowane struktury danych są bardzo trudne do włączenia lub analizy w tradycyjnej 

strukturalnej bazie danych. Firmy muszą jednak analizować dane ze wszystkich źródeł, aby czerpać 

korzyści z IIoT, ponieważ cała wiedza, taka jak trendy klientów i dane dotyczące wydajności 

operacyjnej, można wydestylować z wszelkiego rodzaju danych. Jednak w IIoT problemem będzie 

obsługa ogromnych ilości nieustrukturyzowanych danych, a także danych z czujników M2M z tysięcy 

lub więcej urządzeń. Dlatego, aby uzyskać wartość z tych danych, musi istnieć alternatywny sposób ich 

obsługi i zarządzania. Firmy takie jak Walmart i Google od lat przetwarzają Big Data i wydobywają 

cenne ukryte korelacje z danych, ale odbywa się to wielkim kosztem i przy użyciu szerokiej gamy 

technologii serwerów i pamięci masowych. Jednak bez wątpienia odnieśli sukces w dążeniu do 

przetwarzania i analizowania wszystkich danych, które mogą uzyskać z ich działalności. Internet 

przemysłowy będzie wymagał podobnego podejścia, ponieważ dane z tysięcy czujników będą 

wymagały zarządzania i przetwarzania w celu uzyskania cennych informacji. W przemyśle, szczególnie 

w produkcji, służbie zdrowia, sieciach energetycznych i handlu detalicznym, obsługa i zarządzanie 

ogromnymi ilościami danych z czujników nie jest niczym nowym, od lat zarządzają tam produkcją lub 

usługami. Na przykład w produkcji czujnik wykrywa zdarzenie i wysyła odpowiedni sygnał do historyka 

operacyjnego, czyli bazy danych, która rejestruje i przechowuje dane pochodzące z czujników. 

Magazyny danych są zoptymalizowane pod kątem przeprowadzania zależnej od czasu analizy 

przechowywanych danych poprzez zadawanie pytań, takich jak: w jaki sposób produkcja w tej godzinie 

odbiegała od normy? Ten system bazy danych zarządza tym za pomocą komplementarnych narzędzi 

programowych zaprojektowanych w celu zapewnienia raportowania oraz wykrywania trendów i 

korelacji. Technologia jest w stanie zbierać dane z czujników z setek typów czujników i została 

opracowana, aby przetrwać w nieprzyjaznych środowiskach i przechowywać dane w przypadku, gdy 

baza danych stanie się niedostępna. Jest to od dawna znana metoda obsługi danych serwerowych, jak 

więc zmieni się to w Industrial Internet? Niedawne postępy w miniaturyzacji czujników i 

bezprzewodowej technologii radiowej spowodowały ogromny wzrost we wdrażaniu czujników, a co za 

tym idzie, w danych z czujników. Postępy te doprowadziły do wprowadzenia systemów 

mikroelektromechanicznych (MEM) . Czujniki są teraz na tyle małe, że można je rozmieścić w 

dowolnym miejscu i mogą komunikować się za pośrednictwem technologii bezprzewodowej. 

Doprowadziło to do eksplozji danych przesyłanych z czujników do systemów, a czasem z powrotem, co 

znacznie przekracza poziomy sprzed kilku lat. Obecnie IIoT jest postrzegany jako główny wkład w Big 

Data i jako taki wymaga nowoczesnych technologii do obsługi ogromnych zbiorów danych 

nieustrukturyzowanych i brudnych. Na szczęście dla przemysłu dostępne są usługi w chmurze do 

zarządzania Big Data, z nieograniczoną pamięcią masową na żądanie i technologiami open source, 

takimi jak Hadoop, który jest opartym na chmurze rozproszonym systemem przechowywania danych 

typu open source, zoptymalizowanym pod kątem obsługi nieustrukturyzowanych i 

ustrukturyzowanych danych. Podobnie istnieją narzędzia analityczne, takie jak MapReduce, 

opracowane przez Google na potrzeby indeksu wyszukiwania w sieci. Hadoop wykorzystuje własny 

system plików HDFS i przypisuje porcje danych do każdego serwera w swoim rozproszonym systemie 

pamięci masowej. Następnie Hadoop wykonuje operację MapReduce przed pobraniem wyników z 

powrotem do HDFS. Ta metoda doskonale nadaje się do analizy zadań wsadowych; jednak wiele 

przypadków użycia IIoT będzie wymagało szybkiej analizy danych w czasie rzeczywistym lub zbliżonej 



do czasu rzeczywistego, gdy są one w locie. Dlatego wiedza o tym, jakie technologie są potrzebne, 

zależy od rodzaju Big Data, który może mieć kilka cech, określanych mianem czterech V. Każdy z nich 

jest następnie omawiany. 

Wolumen (Volume) : Możliwość analizowania dużych ilości danych to główny cel Big Data. Na przykład 

im większa pula danych, tym bardziej możemy ufać jej prognozom. Analiza puli 500 czynników jest 

bardziej wiarygodna niż pula 10. 

Prędkość  (Velocity) : Prędkość dotyczy szybkości, z jaką dane docierają do systemu i jak szybko 

wymagają one analiz. Niektóre dane, takie jak czujniki M2M, będą wymagały analizy podczas lotu lub 

w pamięci; inne dane mogą być przechowywane i później analizowane w Hadoop. Przykładem 

wieloletniego zastosowania do analizy o wysokiej szybkości są dane giełdowe i finansowe. Instytucje 

finansowe i banki szybko analizują tego typu dane, dochodząc nawet do długości prowadzenia 

prywatnego kabla podmorskiego między centralami w Londynie i Nowym Jorku, aby skrócić o 

milisekundę czas obsługi tego cennego Big Data o dużej prędkości . Szybkość danych w kontekście IIoT 

lub strumieniowanie danych, jak jest to znane, wymaga obsługi i analizy w czasie rzeczywistym lub 

zbliżonym do czasu rzeczywistego. To ograniczenie wywiera dodatkową presję na systemy 

przechowywania i obsługi danych. Problemem jest sposób, w jaki działa Internet Przemysłowy; 

urządzenia wysyłają dane z czujników z powrotem do domeny operacji i zarządzania w celu 

przetworzenia. Teraz dane są zwykle wysyłane w celu wskazania zmiany stanu z monitorowaną 

jednostką lub stanem, a urządzenie wysyłające może oczekiwać odpowiedzi. Ta metoda kontroli 

sprzężenia zwrotnego jest bardzo powszechna w branży, a system przetwarzający dane musi być w 

stanie obsłużyć strumienie danych przychodzące z czujników urządzenia, przetwarzać dane w locie (w 

pamięci) oraz identyfikować i wyodrębniać wymagane dane, zanim może podjąć odpowiednie 

działania. Na przykład, powiedzmy, że czujnik w szybkim silniku w wirówce wysyła dane, że wykrył 

niebezpieczną temperaturę, a jednocześnie inne czujniki monitorujące silnik zgłaszają nieprawidłowe 

działanie i wibracje. System chciałby o tym wiedzieć natychmiast, nie w wyniku zadania wsadowego, 

ale w czasie rzeczywistym, aby mógł zareagować i wysłać sygnał zwrotny w celu wyłączenia błędnego 

silnika. 

Różnorodność (Variety) : Inną cechą Big Data jest to, że jest zwykle niechlujna i pochodzi z różnych 

źródeł, takich jak nieprzetworzone źródła danych z czujników lub interfejsy API usług internetowych, 

które nie pasują do zorganizowanych struktur relacyjnych, stąd potrzeba baz danych NoSQL. Typowym 

zastosowaniem przetwarzania Big Data jest wydobywanie znaczenia z danych nieustrukturyzowanych, 

aby można je było wprowadzić jako dane strukturalne do aplikacji, a to wymaga oczyszczenia. Dane z 

czujników są notorycznie brudne, ponieważ często brakuje znaczników czasu lub są one gubione w 

komunikacji, a zatem wymagają znacznego uporządkowania przed przetwarzaniem. Przykład tego 

wglądu w czasie rzeczywistym w obsługę danych z czujników Big Data można znaleźć w projektach 

Smart City. Na przykład, jeśli system monitorowania ruchu wykryje zatory lub wypadek za pomocą 

czujników przydrożnych, może natychmiast wysłać informację zwrotną o zmianie sygnalizacji świetlnej, 

ułatwiając w ten sposób przepływ ruchu w celu zmniejszenia zatorów. 

Wiarygodność (Veracity): Problemy z Big Data pojawiają się, gdy wychodzimy poza zbieranie i 

przechowywanie ogromnych ilości danych i analizujemy magazyny danych za pomocą 3 V i 

zastanawiamy się, czy dane są rzeczywiście prawdziwe. Problem polega na tym, że dane są nie tylko 

brudne lub niewiarygodne, ale mogą być wręcz fałszywe. Załóżmy na przykład, że zbierasz dane z wielu 

źródeł głupich czujników. Agregujesz te dane i przekształcasz je w informacje, na podstawie tego, że 

dane prowadzą do informacji, która prowadzi do wiedzy. Jeśli dane były bezwartościowe na początku, 

wyniki będą również (śmieci wchodzące, śmieci wychodzące, jak mówią). 



Wartość (Value) : ponieważ nie wszystkie dane są równe, należy zdecydować, jakie dane mają być 

zbierane i analizowane. Na przykład powszechną praktyką w przemyśle i przedsiębiorstwach stało się 

zbieranie wszystkiego, w rzeczywistości ideą Big Data jest przechowywanie wszystkiego i niczego nie 

wyrzucamy! Problem polega na tym, że dane są cenne tylko wtedy, gdy można określić ich znaczenie 

dla wartości biznesowej. W końcu posiadanie ustawionej wartości Big Data nic nie znaczy, chyba że 

analitycy danych naukowych zaprogramowali oprogramowanie do pobierania z niej wartości. Musisz 

wiedzieć, czego szukasz. Big Data nie wygeneruje korelacji i trendów, dopóki algorytmy nie zostaną 

zaprogramowane do wyszukiwania takich rzeczy. 

Widoczność (Visibility) : wizualizacja danych jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala lepiej zrozumieć 

trendy i korelacje. Oprogramowanie do wizualizacji może prezentować dane w wielu formatach, takich 

jak pulpity nawigacyjne i arkusze kalkulacyjne lub poprzez raporty graficzne. Bez względu na sposób 

prezentacji, nadal będzie wizualizować dane w formacie czytelnym dla człowieka, co ułatwia 

zrozumienie. Czasami jednak widoczność oznacza udostępnianie danych między partnerami i 

współpracownikami, a to jest zarówno dobre, jak i potencjalnie niebezpieczne. W kontekście Internetu 

przemysłowego dziwnym byłoby oferowanie informacji potencjalnym konkurentom, ponieważ 

mogłoby to prowadzić do kradzieży bardzo wrażliwych danych przez innych. Na przykład tokarka w 

fabryce zostanie zaprogramowana z szablonem projektu, który określa projekt i produkcję 

konkretnego produktu. Umożliwienie wycieku tych informacji do Internetu może być katastrofalne dla 

firmy. Załóżmy, że zlecasz firmie offshore wyprodukowanie miliona koszul. Teraz, gdy mają już szablon, 

co powstrzymuje ich przed uruchomieniem 2 milionów dodatków do sprzedaży na czarnym rynku? 

Wielką zaletą Big Data jest to, że wymaga ogromnej ilości intelektu, aby wydobyć z nich wartość 

biznesową. Tworzenie jezior danych nie ułatwi automatycznie analizy biznesowej. Jeśli nie znasz 

właściwego pytania o dane, jak możesz oczekiwać sensownej odpowiedzi? W tym miejscu musimy 

zrozumieć, jak i czy maszyny myślą i współpracują. 

Nauka M2M i sztuczna inteligencja 

Big Data wspiera uczenie się M2M i sztuczną inteligencję, im większa pula danych, tym prognozy są 

bardziej wiarygodne - a przynajmniej tak by się wydawało. Nauka M2M jest bardzo ważna i czasami 

bardzo prosta, na przykład egzamin wielokrotnego wyboru. Załóżmy, że egzamin chce określić poziom 

wiedzy ucznia, więc może zadać losowe pytanie, może zostać sklasyfikowane jako trudne, średnie lub 

łatwe. Jeśli uczeń odpowie niepoprawnie, program może zadać kolejne pytanie na ten sam temat na 

innym poziomie. Jego celem nie jest oblanie ucznia, ale odkrycie zrozumienia tematu przez ucznia. Jest 

to w uproszczeniu nazywane uczeniem maszynowym. Gdybyśmy poprosili Google - z jego ogromnymi 

możliwościami obliczeniowymi - o wyszukanie bezsensownych danych wejściowych, czy 

oczekiwalibyśmy rozsądnej odpowiedzi? Wynik prawdopodobnie będzie nie. Co więcej, tutaj tkwi 

problem, mimo że firmy gromadzą i gromadzą ogromne ilości danych oraz tworzą jeziora danych 

nieustrukturyzowanych danych, w jaki sposób analizują te dane w celu wydobycia cennych informacji? 

Odpowiedź brzmi, że obecnie nie mogą, ale mogą gromadzić dane w ogromnych ilościach i 

przechowywać je w rozproszonych obiektach przechowywania danych, takich jak chmura, a nawet 

korzystać z zaawansowanego oprogramowania analitycznego, aby spróbować określić trendy i 

korelacje. Jednak obecnie nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego wyczynu, ponieważ nie znamy 

właściwych pytań, które należy zadać w odniesieniu do danych. Będziemy potrzebować naukowców 

zajmujących się danymi, ludzi biegłych w zrozumieniu i przeszukiwaniu ogromnych ilości 

nieustrukturyzowanych danych w poszukiwaniu sensu i porządku, aby rozróżnić wzorce, które 

ostatecznie przyniosą wartość. Analitycy danych mogą wykorzystać swoje umiejętności analizy danych, 

aby określić wzorce danych, które są podstawą komunikacji i zrozumienia M2M, jednocześnie zadając 

odpowiednie pytania, które czerpią prawdziwą wartość z danych, które wzmocnią strategię biznesową. 



W końcu bogactwo nieustrukturyzowanych danych — jezioro danych — nic nie znaczy, chyba że 

potrafisz sformułować właściwe pytania, aby przeszukać to ogromne źródło danych w celu ujawnienia 

tych ukrytych korelacji potencjalnych informacji, które dodają wartości strategicznemu planowi firmy. 

W rezultacie analitycy danych stali się najbardziej poszukiwanymi wykwalifikowanymi specjalistami w 

branży. Internet przemysłowy nie może istnieć bez Big Data i inteligentnej analizy dostarczanych 

danych, a to wymaga wykwalifikowanego personelu, który rozumie dane, algorytmy i biznes. Jednak 

odkładając na bok strach przed robotami i złośliwymi inteligentnymi maszynami, możemy wyraźnie 

zobaczyć, że nawet dzisiaj dysponujemy Big Data i analizami, które umożliwiają sztuczną inteligencję i 

zapewniają wartość biznesową. Na przykład systemy IIoT nasłuchują czujników, które mogą wchodzić 

w interakcje z ich środowiskiem i mogą wykrywać i reagować szybciej niż jakikolwiek człowiek. Te 

czujniki to nasze oczy, uszy, nos i palce w świecie przemysłowym, które pozwalają nam proaktywnie i 

reaktywnie reagować na nasze środowisko. Ogromne korzyści polegają na tym, że dodanie komunikacji 

M2M do analityki w czasie rzeczywistym tworzy system przetwarzania kognitywnego, który jest w 

stanie wykrywać lub przewidywać wady, awarie lub anomalie w systemie, których operator nie byłby 

w stanie wykryć. Istnieją różne rodzaje uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji, które mają 

ciągle zmieniające się definicje. Na przykład istnieją trzy ogólne klasyfikacje sztucznej inteligencji, 

klasyczne podejście AI, proste sieci neuronowe i sieci neuronowe sieci biologicznej. Każdy ma swoje 

własne, określone cechy. Rozważ klasyczne podejście AI, które trwa od lat sześćdziesiątych; można 

zidentyfikować naukowe podejście polega na zidentyfikowaniu inteligencji, którą ludzie uważają za 

łatwą. Na przykład klasyczna sztuczna inteligencja starała się znaleźć sposoby, aby maszyny 

naśladowały ludzkie zdolności w zakresie rozpoznawania mowy, twarzy i tekstu. Takie podejście 

spotkało się z dość zróżnicowanymi wynikami, a mowa i tekst odniosły o wiele większe sukcesy niż 

rozpoznawanie twarzy, zwłaszcza w porównaniu z ludzką wydajnością. Problem z klasycznym 

podejściem AI polega na tym, że wydajność maszyny musiała być oceniana i korygowana przez 

ludzkiego opiekuna, aby dowiedziała się, co jest poprawne, a co nie. Alternatywne podejście, ponownie 

z lat 60. i 70., zdecydowało o sieci neuronowej, która miała naśladować sposób działania ludzkiego 

mózgu. W tym scenariuszu maszyna uczy się bez interwencji człowieka; po prostu nadaje sens danym 

przy użyciu złożonych algorytmów. Problem polegał na tym, że wymagało to od maszyny przetwarzania 

ogromnych ilości danych i szukania wzorców, a to nie zawsze było łatwo dostępne w tym czasie. Od 

tamtej pory odkryliśmy, że proste sieci neuronowe są trochę mylące, ponieważ mają niewiele 

porównania z prawdziwymi sieciami neuronowymi. W rzeczywistości nazywa się to teraz głębokim 

uczeniem i nadaje się do analizy dużych, statycznych zestawów danych. Alternatywą jest biologiczna 

sieć neuronowa, która rozszerza temat neuronalny i idzie o kilka kroków dalej.  Dzięki temu modelowi 

sztucznej inteligencji biologiczna sieć neuronowa faktycznie próbuje naśladować sposób uczenia się 

mózgu, używając tego, co nazywa się rozproszoną reprezentacją. Biologiczne sieci neuronowe biorą 

również pod uwagę, że pamięć jest dużą częścią inteligencji i że jest przede wszystkim sekwencją 

wzorców. Ponadto uczenie się opiera się na zachowaniu i musi być ciągłe. Na początku możemy dobrze 

pomyśleć, co z tego, dopóki nie zobaczymy, jak każdy model jest używany:  

• Klasyczna sztuczna inteligencja - ten model jest nadal używany, ponieważ jest bardzo skuteczny w 

odpowiadaniu na pytania, na przykład Watson firmy IBM i Siri firmy Apple.  

• Sieci neuronowe - eksploracja danych w dużych statycznych zestawach danych z naciskiem na 

klasyfikację i rozpoznawanie wzorców.  

• Biologiczne sieci neuronowe - ma wiele zastosowań, zwykle w urządzeniach zabezpieczających, 

których zadaniem jest wykrywanie nietypowych zachowań, ponieważ jego mocne strony polegają na 

przewidywaniu, wykrywaniu anomalii i klasyfikacji.  



Działanie tych rozwiązań w praktyce polega na tym, że każdy z nich przyjmie inne podejście do 

rozwiązania problemu, powiedzmy na przykład nieodpowiedni dostęp do plików w sieci działu 

finansowego. W tym scenariuszu klasyczna sztuczna inteligencja będzie raportować na podstawie reguł 

skonfigurowanych przez administratora, który nie powinien, a kto powinien mieć dostęp, oraz zgłaszać 

wszelkie próby naruszeń. Teraz to działa dobrze, jeśli jest czarno-biały, niektórzy mają dostęp, a inni 

nie, ale co, jeśli niektórzy ludzie potrzebują dostępu, ale nie codziennie? W tym miejscu sieci 

neuronowe mogą odegrać swoją rolę, ponieważ analizuje ogromne ilości danych historycznych i 

określa, jak często, jak często, jak często, jak długo i kiedy korzystano z sieci, niezależnie od tego, czy 

było to codziennie, co tydzień, czy tylko co miesiąc. Biologiczna sieć neuronowa idzie o krok dalej; nie 

tylko buduje profil dla sieci, ale buduje profil dla każdego zachowania użytkownika podczas 

uzyskiwania dostępu do zasobu sieciowego. Następnie może namalować obraz zachowania każdego 

użytkownika i określić anomalie w jego zachowaniu. Musimy zawsze uważać, że sztuczna inteligencja 

nie zawsze jest pożądanym celem, a uczenie maszynowe ze względu na to nie jest ostatecznie 

produktywne. Człowiek jest zadziwiającą maszyną, zdolną do uczenia się i dostosowywania do swoich 

czasami wrogich i złożonych wymagań i środowisk pracy. Na przykład ludzie uczą się i można ich 

nauczyć umiejętności znacznie łatwiej i taniej niż wymiana bardzo drogiego sprzętu robotycznego lub 

CPS na linii produkcyjnej. Ludzie są również fantastycznie zdolni do wykonywania precyzyjnej i 

delikatnej pracy, z którą zmagają się roboty. Ludzie mają również mózg, ogromną zręczność, siłę i 

oddanie współpracownikom i rodzinie, niestety ludzie mają osobowość, łatwo się nudzą i mają ego, 

któremu żaden komputer nie może dorównać. Dlatego roboty powtarzalne, nudne są bardziej 

odpowiednie. W końcu ludzie, tak genialne maszyny, jak oni, nie zostali zaprojektowani do stania na 

linii produkcyjnej przez cały dzień, wykonując powtarzalną nudną pracę. Mamy wady, które czynią nas 

ludźmi, a te mogą być korzystne dla robota na rynku pracy przyszłości. 

Rozszerzona Rzeczywistość 

Rzeczywistość rozszerzona (AR), choć wciąż raczkuje, wzbudza spore zainteresowanie środowiskiem 

IIoT. Chociaż AR jest szczególnie nowa, była badana jako futurystyczna technologia kilkadziesiąt lat 

temu i pomimo oczywistego potencjału rozwój AR spadł na dalszy plan z powodu braku technologii 

uzupełniających. Jednak w ostatnich latach zainteresowanie AR odżyło, ponieważ wszystkie 

uzupełniające się technologie są już rzeczywistością i w większości przypadków kwitną. Technologie 

takie jak wizjery AR, okulary i zestawy słuchawkowe są obecnie w produkcji i chociaż nadal są drogie z 

perspektywy konsumenta, są realistyczne dla przemysłu w zależności od ROI (zwrotu z inwestycji) 

danego przypadku użycia. Jednak AR to nie tylko okulary lub wyświetlacz; równie dobrze mógłby to 

być smartfon, ponieważ dotyczy również danych. W końcu AR jest tylko tak dobry, jak cień 

informacyjny towarzyszący przedmiotowi, na który patrzysz. Cień informacyjny to dane, które odnoszą 

się do obiektu, który oglądasz, możesz wpatrywać się do woli w ściany swojego domu i nie zobaczysz 

rur i okablowania ani niczego innego. Aby AR działała, obiekt, który studiujesz, musi mieć powiązany 

diagram 3D CAD przechowywany lokalnie, jeśli urządzenie AR, takie jak tablet lub zestaw słuchawkowy 

AR, może obsługiwać duże pliki lub zdalnie w chmurze w przypadku obecnych modeli okularów AR i 

wizjery. Następnie poprzez rzutowanie diagramu 3D CAD, albo przez wyświetlacz przezierny, albo na 

sam obiekt, zobaczysz rury i przewody oraz wszystko, co powinno znajdować się za ścianą. Późniejsze 

wersje 3D nie opierają się wyłącznie na rysunkach CAD „powykonawczych”, ponieważ mogą one być 

notorycznie słabe w branży budowlanej. Zamiast tego będą polegać na wbudowanych czujnikach, które 

przekażą swoją lokalizację i zbudują interaktywny rysunek 3D, który pokaże dokładnie, co znajduje się 

za ścianą. AR jest niezwykle przydatny w branży budowlanej i budowlanej do planowania prac przy 

minimalnych uszkodzeniach ubocznych. AR ma wiele innych zastosowań, jedną zauważalną i pasywną 

formą jest interaktywne szkolenie z obsługi maszyn. Wcześniej technicy musieli uczestniczyć w 

szkoleniach dla dostawców, zdawać egzaminy certyfikacyjne i zdobywać umiejętności przez lata 



doświadczenia, zanim byli w stanie konserwować te maszyny lub sieci. Teraz dzięki AR można 

przyspieszyć szkolenie, ponieważ szczegółowe instrukcje obsługi danych i przewodniki po usługach są 

przechowywane w chmurze wraz ze schematami i rysunkami 3D. Rzutując ten cień informacji wraz z 

widokiem AR fizycznej maszyny, technik może otrzymać szczegółowe kroki rozwiązywania problemów, 

które należy wykonać, a projekt obrazu 3D na fizycznym produkcie pokaże im dokładnie, gdzie znajdują 

się części i jak uzyskać do nich dostęp. AR może odgrywać ogromną rolę w konserwacji przemysłowej, 

usuwając większość wcześniejszych wymagań dotyczących wiedzy eksperckiej na miejscu, która ze 

względu na rzadkość była droga. Innym przypadkiem zastosowania AR jest sterowanie i zarządzanie w 

przemysłowych centrach operacyjnych. W tradycyjnych centrach operacyjnych fizyczne wyświetlacze 

pokazują procesy analogowe, na przykład temperaturę, ciśnienie, obroty i inne informacje z czujników. 

Jednak te fizyczne pulpity nawigacyjne były albo fizycznie połączone, albo przedstawiały graficzne 

reprezentacje wstępnie skonfigurowanych i zaprogramowanych pulpitów nawigacyjnych. Dzięki AR 

dane z czujników można wyświetlać z dowolnego miejsca i wyświetlać na dowolnej powierzchni, 

tworząc w ten sposób możliwość mieszania i dopasowywania danych z czujników, które mają być 

wyświetlane na improwizowanych mobilnych pulpitach nawigacyjnych. Handel detaliczny oraz 

przemysł spożywczy i rozrywkowy prawdopodobnie również będą dużymi graczami w grze AR, stając 

się wczesnymi użytkownikami i pionierami w budowaniu własnego cienia informacyjnego. Na przykład, 

jeśli właściciele restauracji opublikowali w chmurze w celu publicznego dostępu ceny, menu i aktualnie 

dostępne miejsca, to potencjalny klient, oglądając zewnętrzną fasadę, zobaczy te informacje nałożone 

na swoje okulary lub urządzenie AR. Nawet jeśli sami właściciele restauracji nie przejmą inicjatywy, 

media społecznościowe mogą, a potencjalny klient nie zobaczy danych w czasie rzeczywistym, takich 

jak dostępność miejsc, ale może zobaczyć oceny i recenzje klientów. Potencjał AR i IIoT jest ogromny, 

więc zachowaliśmy najbardziej imponujący przypadek użycia na koniec, a jest nim użycie AR w służbach 

ratunkowych. Na przykład strażacy już noszą telefony i sprzęt komunikacyjny, ale używając wizjerów 

AR lub hełmów mogą być zasilani informacjami z czujników. To przekazywało dane środowiskowe, 

podawane i wyświetlane w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu strażaka, dostarczałoby ważnych 

informacji, takich jak temperatura, stan czujników dymu i czujniki obecności. Dzięki tym informacjom 

strażak ma widok z góry na cały budynek piętro po piętrze i natychmiast wie, czy ktoś jest w budynku, 

a jeśli tak, w jakich pomieszczeniach, a także jakie są warunki otoczenia. 

Krótko mówiąc, tylko granice wyobraźni i innowacyjności twórców i branżowych użytkowników 

technologii ograniczają przypadki użycia AR w połączeniu z Internetem przemysłowym. 

Drukowanie 3d 

Druk addytywny lub bardziej znany jako druk 3D to główna technologia, która umożliwia realizację 

finansowej rzeczywistości IIoT w wielu przemysłowych zastosowaniach. Drukowanie 3D polega na 

tworzeniu obrazu jako pliku komputerowego istniejącego produktu lub poprzez projekt CAD, po jednej 

cienkiej warstwie na raz. Opiera się na każdej kolejnej warstwie, aż do ukończenia pełnej kopii 

przedmiotu lub obrazu CAD. Po wygenerowaniu pliku komputerowego można go następnie przesłać 

do drukarki 3D, która może zinterpretować współrzędne, aby odtworzyć projekt za pomocą kilku 

technik i podłoży, aby stworzyć fizyczną reprezentację obiektu. Druk 3D umożliwia tworzenie produktu 

z pliku źródłowego, co nie różni się zbytnio od tego, jak programowalna tokarka tworzy produkt 2D; 

jednak sposób, w jaki robi to w 3D, jest inny. Druk 3D jest zatem idealny do sprawdzania koncepcji i 

modelowania teoretycznych projektów, ponieważ jest tani i stosunkowo szybki. Większość 

niskopoziomowych przemysłowych lub konsumenckich drukarek 3D działa przy użyciu plastiku, ale 

drukarki wyższej klasy mogą i produkują komponenty i produkty jakości przemysłowej stosowane w 

samolotach, samochodach, a nawet w służbie zdrowia. Te wyspecjalizowane komponenty mogą być 

wykonane z różnych podłoży, a nie tylko stopionego plastiku, który jest powszechnie używany w druku 



addytywnym klasy konsumenckiej. W zastosowaniach przemysłowych do formowania i łączenia 

warstw stosuje się inne techniki i materiały. Na przykład proszek metalowy jest używany z 

natryskiwaniem spoiwa, które skleja ten proszek metalowy razem, tworząc kształt 3D. W innej technice 

przemysłowej szkło, ceramikę i metal można wykorzystać jako materiał bazowy przy użyciu techniki 

zwanej stapianiem złożem energetycznym, w której wykorzystuje się laser o dużej mocy do łączenia 

materiału w celu utworzenia warstw. Istnieje również laminowanie arkuszy, które łączy arkusze 

metalu, papieru i polimerów, warstwa po warstwie, wykorzystując siłę do tworzenia wiązania. Blachy 

są następnie przycinane i cięte na frezarkach CNC w celu uzyskania wymaganego kształtu. 

Zastosowania w przemyśle są ogromne, ponieważ drukowanie 3D nadaje się do wszelkiego rodzaju 

szybkiego prototypowania, projektowania i budowy. Drukowanie 3D umożliwia nie tylko szybkie 

modelowanie, ale także produkcję niestandardowych obiektów w jednej partii, ponieważ tylko 

podstawowy plik szablonu oprogramowania wymaga zmiany. Jest to bardzo atrakcyjne w produkcji, w 

której wcześniej zmiana projektu produktu wymagała tygodni pracy przy przestawianiu linii 

produkcyjnych i rekonfiguracji maszyn. Dzięki drukowaniu 3D można opłacalnie i ekonomicznie bawić 

się w jednym rozmiarze. Ważne jest, aby odróżnić naładowany mediami rynek konsumencki druku 3D 

od rzeczywistości przemysłowej. Komponenty stworzone przy użyciu druku 3D w przemyśle nie są 

modelami ani sztuczkami, ponieważ są używane przez NASA, a w przemyśle lotniczym w silnikach 

odrzutowych. Podobnie są one powszechnie stosowane w samochodach, a co najmniej jeden 

producent wytwarza cały pojazd za pomocą druku 3D. Druk 3D to nie tylko manipulacja polimerami, 

ceramiką, papierem i metalem – może być również stosowany w opiece zdrowotnej. Wytwarzanie 

przyrostowe jest stosowane w protetyce i elementach medycznych, takich jak czujniki medyczne i 

siłowniki wszczepiane w ciało, na przykład rozruszniki serca. Jednak najnowsze badania są napędzane 

przez wymagania biomedyczne, takie jak tworzenie wydrukowanej w 3D skóry i innych tkanek ciała, a 

być może wkrótce nawet kompletnych narządów. Celem jest tutaj odtworzenie uszkodzonych 

narządów pacjenta za pomocą druku 3D, aby stworzyć zamiennik bez konieczności przeszczepu dawcy. 

Sposób, w jaki to działa, polega na tym, że warstwy żywych komórek pobranych od pacjenta są 

osadzane za pomocą drukarki 3D na płytce hodowlanej, aby zbudować każdą warstwę trójwymiarowej 

struktury organicznej. Ponieważ model 3D jest zbudowany z własnych żywych komórek pacjenta, 

organizm nie odrzuci komórek, a układ odpornościowy nie zaatakuje ich jako obcej jednostki, co jest 

ogromnym problemem w przypadku przeszczepów od dawców. 

Ludzie kontra automatyzacja 

Ludzie są największymi innowatorami i dostawcami technologii, a my dostosowujemy nasze 

środowisko do naszych upodobań, abyśmy mogli istnieć nawet w najbardziej nieprzyjaznych 

warunkach. Jako gatunek możemy żyć w warunkach tak ekstremalnych, jak 50 stopni Celsjusza lub 

przetrwać miesiące na Antarktydzie w temperaturach ledwo przekraczających -20 stopni. Możemy to 

zrobić, ponieważ, co jest wyjątkowe wśród zwierząt, możemy zaprojektować i przekształcić nasze 

środowisko, aby odpowiadało naszym fizycznym wymaganiom. Nie tylko możemy zapewnić 

schronienie sobie i swoim krewnym w nieprzyjaznym klimacie, ale także możemy produkować żywność 

i pożywienie poprzez przemysł, rolnictwo i łowiectwo. Rozwijając się jako społeczeństwo, rozwinęliśmy 

również umiejętności społeczne, zasady, empatię i inteligencję emocjonalną, które pozwalają nam 

działać jako grupa społeczna żyjąca w harmonii. Jednak to właśnie konkurencja napędza ludzi do 

osiągania doskonałości. To właśnie zagrożenie lub rywalizacja uwydatnia naszą rywalizacyjną naturę, 

przejawiającą się w sporcie i wojnie. Mamy ego i osobowości, a emocje są tak potężne jak miłość i tak 

destrukcyjne jak nienawiść, zazdrość i chciwość. Niekoniecznie muszą to być inhibitory innowacji lub 

wynalazków; mogą faktycznie być iskrą, która rozpala ogień. W czasach konfliktu lub stresu ludzie są 

niezwykle pomysłowi, ciekawi i żądni przygód, a wiele ważnych innowacji, wynalazków, odkryć lub 

zakłóceń społecznych pojawiło się w okresach wojny lub głodu. Co ważne, ludzie mogą nie tylko zdać 



sobie sprawę z własnych ograniczeń fizycznych, które są ogromne, ale także mogą wykraczać poza te 

granice i rozwijać swoje możliwości i horyzonty nawet poza własną planetę. Możemy opracować 

roboty i inne systemy cyberfizyczne, które będą wykonywać nasze obowiązki w środowiskach zbyt 

niebezpiecznych lub okrutnych dla życia. Co więcej, ludzie mogą dostosowywać się, uczyć i zmieniać 

nasze zachowanie i cechy fizyczne, aby spełnić wymagania naszego siedliska. Ludzkie ciało jest samo w 

sobie zadziwiającą maszyną, ponieważ może uczyć się i przeciwdziałać stresowi fizycznemu, czego 

jesteśmy świadkami podczas każdego treningu fitness. Nasze mięśnie dostosowują się do obciążenia 

pracą, stając się silniejsze i rozwijając wytrzymałość, podobnie jak nasz układ sercowo-naczyniowy. 

Nasze tętno spada, a oddychanie staje się wydajniejsze. Co jednak najciekawsze, nasze mięśnie i nerwy 

tworzą obwody, które umożliwiają nam wykonywanie zadań bez świadomego myślenia. Na przykład 

tenisista oddający serwis bekhendem.  

Maszyny i roboty nie mają żadnej z tych cech; są to po prostu urządzenia mechaniczne zaprojektowane 

do wykonywania prostych zadań, aczkolwiek powtarzalnych i niestrudzonych. To, że roboty są 

niezmordowane, jest oczywiście ich wielką siłą, ale są one skrajnie ograniczone lub są obecnie. Jeśli 

jednak roboty lub inne systemy cyberfizyczne mogłyby komunikować się za pomocą zaawansowanego 

uczenia się i komunikacji M2M, być może mogłyby współpracować jako zespół, tak jak ludzie, ale bez 

nieprzewidywalnych wyników napędzanych negatywami w postaci zazdrości, kłótni, zastraszania, 

jęków lub tym bardziej ujmujące pozytywne cechy koleżeństwa i ducha zespołowego przejawiane przez 

ludzkie zespoły. Taki jest oczywiście cel uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji - stworzenie 

inteligentnych maszyn, które mogą mieć pewną dozę wiedzy. Idealnie, mają poziom wrodzonej 

inteligencji, który pozwala im pracować i dostosowywać się do ich i innych okoliczności i środowiska, 

ale bez ludzkich wad postawy i osobowości. Obecnie w robotyce jesteśmy daleko od celu; jednak w 

oprogramowaniu uczenie maszynowe idzie bardzo dobrze. Obecnie stan uczenia maszynowego i 

sztucznej inteligencji określają najnowsze innowacje. W listopadzie 2015 r. Google uruchomił system 

uczenia maszynowego o nazwie TensorFlow . Zainteresowanie głębokim uczeniem wciąż nabiera 

tempa, zwłaszcza po zakupie przez Google technologii DeepMind, która od tego czasu została 

przemianowana na Google DeepMind. W lutym 2015 r. naukowcy DeepMind ujawnili, w jaki sposób 

komputer nauczył się grać w prawie 50 gier wideo, zastanawiając się, co robić za pomocą głębokich 

sieci neuronowych i uczenia się przez wzmocnienie. Watson, opracowany przez IBM, był pierwszą 

dostępną na rynku ofertą przetwarzania kognitywnego. W 2015 roku był używany do identyfikacji 

metod leczenia raka mózgu. W sierpniu 2015 r. IBM ogłosił, że zaoferował 1 miliard dolarów na nabycie 

firmy Merge Healthcare, firmy zajmującej się obrazowaniem medycznym, która we współpracy z firmą 

Watson zapewni środki do uczenia maszynowego. Co zaskakujące, AlphaGo Google pokonał mistrza 

świata Lee Sodola w grze planszowej GO, która jest niezwykle złożoną grą z wygraną do pięciu 

zwycięstw. Dziwne było to, że zarówno Lee Sodol, jak i mistrz Europy (pokonany wcześniej przez 

AlphaGo) nie mogli zrozumieć logiki Google AlphaGo. Pozornie AlphaGo wykonał ruch, którego żaden 

człowiek nie mógł zrozumieć; w rzeczywistości wszyscy najlepsi gracze na świecie wierzyli, że AlphaGo 

popełniła ogromny błąd. Nawet jego pretendent, mistrz świata Lee Sodol, uważał, że to pomyłka; 

rzeczywiście był tak zszokowany posunięciem AlphaGo, że zrobił sobie przerwę, aby to rozważyć, 

dopóki nie dotarło do niego, że to posunięcie było absolutnie wspaniałe. „To nie był ludzki ruch… w 

rzeczywistości nigdy nie widziałem, żeby człowiek wykonał ten ruch”. Nie trzeba dodawać, że AlphaGo 

firmy Google wygrał grę. Dlaczego AlphaGo pokonało genialnego Lee Sodola? Czy to po prostu dlatego, 

że AlphaGo jako maszyna może grać przeciwko sobie i odtwarzać wszystkie znane ludzkie gry, budując 

taką pamięć o możliwych ruchach jako proces uczenia się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, którą 

może przechowywać w sposób ciągły ulepszaj swoją grę strategiczną. Zespół Google’a przeanalizował 

zwycięstwo i zdał sobie sprawę, że AlphaGo zrobił coś bardzo dziwnego – obliczył ruch, opierając się 

na milionach znanych ruchów trenujących ludzką grę, których ludzki gracz miałby tylko jedną na 



dziesięć tysięcy szans na rozpoznanie i skontrowanie tego pozornie szalonego ruszaj się. W uczciwości 

wobec wielkiego Lee Sodola udało mu się przechytrzyć AlphaGo i wygrać jedną z pięciu najlepszych 

gier, co wydaje się być niesamowitym osiągnięciem. 



Architektura referencyjna IIoT 

Internet przemysłowy opiera się na strukturze technologii M2M. Czasami to starsze, ugruntowane 

technologie i praktyki, które istnieją od dziesięcioleci, mogą zapoczątkować innowacje, w wyniku czego 

architektura IIoT jest często postrzegana jako naturalna ewolucja M2M. Dotyczy to szczególnie 

produkcji, która jest największym użytkownikiem technologii IIoT, przede wszystkim ze względu na 

długą historię związaną z automatyką maszyn, robotyką oraz komunikacją i współpracą M2M. Rysunek 

4-1 przedstawia tradycyjną architekturę M2M i architekturę IIoT. 

 

 

Jeśli je porównasz, stanie się jasne, że jedyną różnicą na tym wysokim poziomie jest dodanie Internetu. 

Jednak rzeczywistość, gdy zagłębimy się głębiej, jest zupełnie inna, co zobaczymy, gdy rozważymy 

model architektury referencyjnej IIC (Industrial Internet Committee). 

Przemysłowa architektura referencyjna Internetu IIC 

Internet przemysłowy jest, jak widzieliśmy, podzbiorem szerszej klasyfikacji horyzontalnej zwanej 

Internetem Rzeczy. Podczas gdy Internet Rzeczy obejmuje wszystko - konsumentów, przemysł, 

przedsiębiorstwa i handel - Internet Przemysłowy ma bardziej skoncentrowany pogląd, koncentrując 

się na energii, opiece zdrowotnej, produkcji, sektorze publicznym, transporcie i powiązanych 

systemach przemysłowych. Obecnie wdrożonych jest wiele systemów przemysłowych, które są ze sobą 

połączone (M2M) i łączą w sobie mieszankę czujników, siłowników, elementów logicznych i sieci, aby 

umożliwić im łączenie się i funkcjonowanie. Różnica w stosunku do podejścia do Internetu 

przemysłowego polega na tym, że te systemy przemysłowe (IS) staną się systemami Internetu 

przemysłowego (IIS), gdy zostaną połączone z Internetem i zintegrują się z systemami 

przedsiębiorstwa, w celu usprawnienia przepływu i analizy procesów biznesowych. Usługi IIS będą 

dostarczać dane operacyjne za pośrednictwem swoich czujników do systemów zaplecza 

przedsiębiorstwa w celu zaawansowanego przetwarzania danych oraz zaawansowanej analizy 

historycznej i predykcyjnej opartej na chmurze. Zaawansowane usługi w chmurze zapewnią 

zoptymalizowane podejmowanie decyzji i wydajność operacyjną oraz ułatwią współpracę między 

autonomicznymi systemami sterowania przemysłowego. Aby zrealizować te cele, IIS wymagają 

opartych na standardach, otwartych i szeroko stosowanych ram architektonicznych. Dostarczając 

architekturę referencyjną, IIC (Industrial Internet Consortium) zapewniło środki do przyspieszenia 

powszechnego wdrażania usług IIS przy użyciu struktury, którą można wdrożyć za pomocą 

interoperacyjnych i wymiennych bloków konstrukcyjnych. Wymienny charakter architektury 

referencyjnej Industrial Internet jest godny uwagi, ponieważ został zaprojektowany tak, aby był 

elastyczny i obejmował szeroki zakres scenariuszy wdrażania w wielu branżach, na przykład w 

energetyce, opiece zdrowotnej i transporcie. Dlatego architektura referencyjna jest wspólną ramą, 

która działa na wysokim poziomie abstrakcji, co umożliwia projektom podążanie za architekturą 

referencyjną i przestrzeganie jej bez obciążania projektu niepotrzebnymi i arbitralnymi ograniczeniami. 

Ponadto, oddzielając architekturę od specyfiki technicznej i złożoności, architektura referencyjna 



Industrial Internet wykracza poza dzisiejsze dostępne technologie. Takie podejście będzie napędzać 

rozwój nowych technologii poprzez identyfikację luk technologicznych w oparciu o ramy 

architektoniczne. 

Przemysłowa architektura internetowa (IIAF) 

Bez zagłębiania się w standardy, konieczne jest krótkie podsumowanie niektórych koncepcji IIAF, 

ponieważ pozwoli to zrozumieć strukturę IIAF. IIAF opiera się na normie ISO/IEC/IEEE 42010:2011, 

która kodyfikuje konwencje i powszechne praktyki projektowania architektów. Przyjmując koncepcje 

tego standardu, takie jak interesariusze i punkty widzenia, IIAF postępuje zgodnie z konstrukcjami 

specyfikacji, dlatego IIAF jest opisany w odniesieniu do obaw, interesariuszy i powiązanych punktów 

widzenia. Interesariusz to osoba, zespół, organizacja lub każdy, kto jest zainteresowany systemem. 

Obawa odnosi się do interesującego tematu, a punkt widzenia to sposób opisywania i rozwiązywania 

problemów. Przykładem punktu widzenia i jego związku z problemem byłoby zrozumienie systemu i 

sposobu, w jaki maszyny współpracują ze sobą. Sposób rozwiązania problemu polega na ekompozycji 

projektu systemu poprzez drążenie do szczegółowych szczegółów interfejsu i cech każdej połączonej 

maszyny w systemie. Diagram komponentów ułatwiłby zrozumienie interfejsów i być może diagram 

sekwencji pokazałby, w jaki sposób wchodzą w interakcje. Te diagramy odnoszą się do obaw 

związanych z tym punktem widzenia 

Punkty widzenia Internetu Przemysłowego 

Punkty widzenia można podzielić na cztery kategorie - biznes, użytkowanie, funkcjonalność i 

wdrożenie. Biznesowy punkt widzenia odnosi się do obaw interesariuszy w odniesieniu do kwestii 

biznesowych, takich jak wizja biznesowa, wartości i cele. Dlatego te punkty widzenia są interesujące 

dla decydentów biznesowych. Punkt widzenia użytkowania odnosi się do problemów związanych z 

tym, w jaki sposób system oczekuje się, że będzie używany i jest zwykle przedstawiany jako scenariusze 

przypadków użycia, w których użytkownicy są uczestnikami interakcji z systemem w celu dostarczenia 

określonej funkcji. Funkcjonalny punkt widzenia koncentruje się na funkcjonalnych komponentach 

systemu oraz na ich wzajemnych powiązaniach i integracji zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie z 

innymi systemami. Wreszcie, punkt widzenia Implementacja odnosi się do problemów związanych z 

cyklami życia komponentów funkcjonalnych i sposobem ich implementacji w systemie.  

Biznesowy punkt widzenia 

Biznesowy punkt widzenia odnosi się do kwestii biznesowych, takich jak sposób, w jaki system 

zapewnia wartość dla firmy i jak jest zgodny ze strategią biznesową, a także do kwestii finansowych, 

takich jak oczekiwany zwrot z inwestycji (ROI). Dlatego interesariusze są zazwyczaj wizjonerami 

biznesowymi i decydentami, którzy są w stanie identyfikować, oceniać i rozwiązywać problemy i 

wymagania biznesowe. Interesariusze ci zazwyczaj będą mieli duży udział w biznesie i będą mieli silny 

wpływ na podejmowanie decyzji oraz głębokie zrozumienie strategii firmy.  

Punkt widzenia użytkowania 

Punkt widzenia użytkwnika uwzględnia wymagania biznesowe i realizuje je poprzez tworzenie działań 

użytkownika i systemu, które zapewniają wymagane wyniki i cele biznesowe. Opisane czynności służą 

jako dane wejściowe dla wymagań systemowych, które ostatecznie umożliwią funkcjonalność 

wymaganą przez system.  

Funkcjonalny punkt widzenia 



Funkcjonalny punkt widzenia odnosi się do obaw interesariuszy dotyczących funkcjonalności systemu 

Industrial Internet. Łatwiej to powiedzieć niż zrobić w dużych, złożonych systemach, więc w celu 

rozwiązania problemów związanych z funkcjonalnością IIS, IIC stworzył koncepcję funkcjonalnego 

modelu domeny. Ponadto IIC zamierzało, aby koncepcja domeny funkcjonalnej miała zastosowanie w 

szerokim zakresie branż oraz ich specyficznych wymagań i specyfikacji usług IIS. W związku z tym 

zastosowanie modelu domeny jest elastyczne i nie ma na celu ani minimalnego, ani wymaganego 

zestawu domen funkcjonalnych. Na przykład przypadek użycia w określonej branży może kłaść większy 

nacisk na niektóre domeny funkcjonalne niż na inne.  

Typowy IIS można podzielić na pięć domen funkcjonalnych:  

• Domena kontrolna 

• Domena operacyjna 

• Domena informacyjna 

• Domena aplikacji 

• Domena biznesowa  

Ponieważ IIC zaprojektowało domeny funkcjonalne tak, aby miały szerokie zastosowanie w szeregu 

przemysłowych przypadków użycia, istnieją elastyczne metody implementacji. Na przykład projekt 

może łączyć domeny funkcjonalne w jeden system lub dzielić je i rozprowadzać w wielu systemach. 

Domeny funkcjonalne można podzielić na zestawy bloków budulcowych, które są ważne dla każdej 

domeny funkcjonalnej, ponieważ doświadczenie pokazało, że mają one szerokie zastosowanie. Jednak 

te elementy konstrukcyjne również nie są ani kompletnym, ani minimalnym zestawem, a projekt może 

zaimplementować jeden lub więcej do systemu zgodnie z wymaganiami. Intencją IIC było zapewnienie 

punktu wyjścia do konceptualizacji architektury IIS w ramach domen funkcjonalnych. 

Domena kontrolna 

Reprezentacja domeny sterowania jest zazwyczaj zbiorem jednostek funkcjonalnych, które wykonują 

zadania, takie jak odczytywanie danych z czujników, następnie jednostki logiczne stosują reguły, logikę, 

a następnie dostarczają sprzężenia zwrotnego maszynom w celu sprawowania kontroli nad procesem. 

W scenariuszu przemysłowym dokładność i rozdzielczość są krytycznymi składnikami funkcji 

sterowania i jako takie, logika, element obliczeniowy, jest zwykle umieszczony tak blisko czujników, jak 

jest to technicznie wykonalne. Przykładami domen sterowania mogą być duże systemy IIS, na przykład 

sterownia w elektrowni jądrowej lub w mniejszych IIS mikroprocesor w autonomicznym pojeździe, 

który kontroluje temperaturę w inteligentnym biurze. Domena kontrolna składa się z zestawu 

wspólnych funkcji, które mogą mieć różną złożoność. Przykładem może być to, że IIS będzie wymagał 

czujników, a zatem domena kontrolna będzie wymagała funkcji umożliwiającej odczyt aktywności 

czujnika. Może to wymagać nie tylko sprzętu, oprogramowania, ale także analiz, ponieważ może istnieć 

wymóg wykrywania rekurencyjnego, który jest złożonym mechanizmem sprzężenia zwrotnego, który 

wymaga połączenia w czasie rzeczywistym z IIS. Istnieje również wymóg, aby domena sterowania 

inteligentnie manipulowała uruchamianiem, czyli sygnałami wysyłanymi do sprzętu, oprogramowania 

za pośrednictwem urządzeń w celu sterowania sprzężeniem zwrotnym do siłowników, wyzwalania 

przekaźników w celu zainicjowania działania, na przykład przywrócenia systemu do bezpieczne granice 

eksploatacji. Przykładem jest przegrzanie silnika lub czujniki wykrywające nadmierne wibracje, które 

mogą okazać się niebezpieczne.  

Komunikacja 



Funkcja komunikacji łączy wszystkie funkcjonalne czujniki, sterowniki siłowników, zdalne urządzenia 

I/O i ostatecznie bramy do wspólnego protokołu. Jest to ważne, ponieważ w wielu scenariuszach IIoT, 

takich jak produkcja, tradycyjne protokoły magistrali polowej są powszechne, w którym to przypadku 

wymagana jest translacja między czujnikami a aplikacjami zaplecza. Nie zawsze jest możliwe wdrożenie 

jednego jednorodnego systemu, na przykład witryny Greenfield z wykorzystaniem IPv6 i CoAP. W wielu 

przypadkach będą obecne starsze urządzenia i protokoły, takie jak ZigBee, w którym to przypadku 

wymagana jest translacja na bramkach. To właśnie ta abstrakcja jednostki, oddzielająca istniejący 

protokół urządzeń od leżącej u jego podstaw złożoności specyfikacji i wymagań dotyczących interfejsu, 

umożliwia wzajemną łączność. Na przykład w inteligentnym budynku mogą znajdować się setki lub 

tysiące urządzeń od kilku dostawców, z których wszystkie korzystają z szeregu protokołów, ale każde z 

nich jest ściśle związane z zadaniem, którego nie można po prostu odrzucić. Aby włączyć je do IIS, 

potrzebne będą bramy translacyjne. Podobnie, niektóre głupie czujniki, bez mikroprocesora lub 

możliwości obsługi stosu IPv6, będą również wymagać translacji przez proxy IPv6 

Modelowanie 

Koncepcja modelowania danych, czasami nazywana analizą brzegową, zajmuje się reprezentacją 

stanów, warunków i zachowań kontrolowanego systemu. Złożoność wymagana do modelowania 

danych zależy od kontrolowanego systemu, na przykład określenie wymogu sprzężenia zwrotnego dla 

kotła w celu utrzymania idealnej temperatury lub raczej bardziej złożone zastosowanie szablonu 

behawioralnego do silnika odrzutowego samolotu. Kiedy jednak przekroczymy te wymagania, mając 

do czynienia z systemami zależnymi od sztucznej inteligencji i zdolności poznawczych, staje się to 

znacznie bardziej złożone. Ponadto złożoność systemu będzie wymagała zrozumienia systemów 

równorzędnych i umiejętności korelacji danych z obu, aby uzyskać całościowe podejście do sterowania 

systemem.  

Zarządzanie aktywami 

Jest to funkcja operacyjna przedsiębiorstwa, która umożliwia łatwe wdrażanie systemów sterowania, 

konfigurowanie, ustawianie zasad oraz przeprowadzanie autodiagnostyki i automatycznych 

aktualizacji oprogramowania układowego/oprogramowania.  

Wykonawca 

Wykonawca jest jednym z elementów, które są ostatecznie odpowiedzialne za zapewnienie polityki; w 

konsekwencji wykonawca pozwala na zrozumienie stanu i stanu. Monitoruje również środowisko i 

wpływ, jaki może mieć na kontrolowany system. Kontrola sprzężenia zwrotnego z Executora może być 

sekwencyjnymi działaniami poprzez jego własne uruchomienie lub przez systemy równorzędne. 

Istnieją dwa rodzaje wykonawców:  

• Prostota - stosunkowo prosty mechanizm sterowania poprzez sprzężenie zwrotne za pośrednictwem 

algorytmu, na przykład do sterowania kotłem.  

• Zaawansowanie - ta technika obejmuje aspekty technologii poznawczych i uczenia maszynowego, 

które zapewniają wysoki poziom autonomii. To pozwala maszynie podejmować najlepsze lub najgorsze 

decyzje. 

Domena operacyjna 

Tradycyjnie systemy sterujące połączone ze sobą i komunikujące się tylko z systemami w ich własnym 

środowisku, ale wraz z pojawieniem się Internetu przemysłowego, który uległ zmianie. Teraz usługi IIS 

komunikują się z innymi usługami IIS po drugiej stronie globu, wymieniając dane i ucząc się od siebie. 



Na przykład optymalizacja działalności firmy taksówkarskiej może przynieść oczywiste oszczędności 

kosztów i prowadzić do wydajności operacyjnej. Domena operacji składa się z elementów składowych, 

takich jak prognozowanie, optymalizacja, monitorowanie i diagnostyka, udostępnianie i wdrażanie 

oraz zarządzanie systemem. Funkcje te odnoszą się bezpośrednio do niższych funkcji sterowania i 

ostatecznie do użytkownika. Jeśli początkowo rozważymy zadanie udostępnienia i wdrożenia, 

zobaczymy, że składa się ono z zestawu funkcji wymaganych do konfiguracji (dostarczenia usługi) w 

odniesieniu do onboardingu, rejestracji i śledzenia zasobów. Użyteczność funkcji operacyjnych polega 

na zdalnym, bezpiecznym dostarczaniu zasobów online, niezależnie od skali i przy zachowaniu 

opłacalności. Narzędzie do zarządzania systemami oferuje zestaw narzędzi lub funkcji, które 

umożliwiają funkcjom zarządzania zasobami dwukierunkową komunikację z zasobami (urządzeniami, 

siłownikami i czujnikami) w celu kontrolowania i zarządzania zdalnymi aktywami. Narzędzie do 

monitorowania i diagnostyki to cenny zestaw funkcji, które umożliwiają wykrywanie i przewidywanie 

występowania usterek lub problemów. Możliwość wykrywania i proaktywnego rozwiązywania 

problemów jest bardzo ważna w środowiskach przemysłowych. Ponadto monitorowanie i diagnostyka 

są zależne od analizy historycznej i predykcyjnej Big Data oraz prognozowania strumieniowego w czasie 

rzeczywistym. Prognozowanie wynika z zestawu funkcji zapewniających monitorowanie i diagnostykę, 

ponieważ służy jako silnik analizy predykcyjnej w systemach ISS. Wykorzystując ogromne ilości danych 

przechowywanych w jeziorach Big Data w celu określenia danych historycznych, a nawet predykcyjnej 

analityki, możliwe jest zidentyfikowanie potencjalnych problemów z maszynami i systemami, zanim się 

pojawią. Optymalizacja to zestaw funkcji mających na celu poprawę wydajności i efektywności 

aktywów. Ostatecznym celem jest poprawa niezawodności i wydajności zasobów przy jednoczesnym 

zmniejszeniu zużycia energii. Ponadto optymalizacja ma na celu zwiększenie dostępności i wydajności, 

a także zapewnienie, że aktywa działają z maksymalną optymalną wydajnością. Aby osiągnąć cel 

optymalizacji, należy spełnić kilka warunków: 

• Automatyczne zbieranie, walidacja, przetwarzanie i analiza danych. 

• Przechwytywanie i identyfikowanie głównych alarmów systemowych, zdarzeń i problemów, takich 

jak awarie zasilania, awarie systemu i sieci, opóźnienia, utrata pakietów i przestoje, a także aplikacje, 

które nie odpowiadają. 

• Inteligencja i zdolność do analizowania i określania podstawowych przyczyn znanych problemów. 

Domena informacji 

W domenie informacji celem jest przekształcenie danych operacyjnych zebranych z innych domen, 

głównie z domeny sterowania i jej szerokiej gamy czujników, w informacje, które mogą być następnie 

wykorzystane jako sprzężenie zwrotne sterowania w celu ustabilizowania lub ulepszenia procesu. 

Jednak w dziedzinie informacji celem nie jest tylko zbieranie nieprzetworzonych danych z czujników, 

celem jest zbieranie danych z czujników, przechowywanie i przetwarzanie ich tak, jak można je 

przekształcić z nieprzetworzonych danych w informacje, a następnie przetworzyć na wiedzę. 

Przekształcenie surowych danych w wiedzę znacznie zwiększa naszą zdolność do adaptacji i 

usprawnienia podejmowania decyzji operacyjnych i biznesowych oraz optymalizacji funkcji procesu, co 

zapewnia większą produktywność, zyski i efektywność operacyjną. Istnieje wiele przykładów tego, w 

jaki sposób informacja i wiedza o procesie mogą przynieść korzyści, na przykład zrozumienie odwrotnej 

zależności między kosztami operacyjnymi a standardowymi procedurami. Jeśli na przykład flota 

ciężarówek opuszcza fabrykę o godzinie 8:00 rano w godzinach szczytu, zużycie paliwa i wynikające z 

tego koszty zmniejszą zyski. Pozwolić ciężarówkom odjechać później, po porannym szczycie, kiedy korki 

ustąpiły, może być korzystne, ale co z podróżą powrotną, kiedy znów mogą nadejść wieczór i jeszcze 

bardziej zatłoczony ruch? Informacje i analizy mogą rozwiązać ten dylemat, sugerując wcześniejszy 



wyjazd, przed porannymi godzinami szczytu, co może wiązać się z tym, że kierowca jest wcześnie na 

dostawę, co oznacza czas bezczynności. Ułatwiłoby to jednak również wcześniejszy powrót bez 

wieczornego pośpiechu. Wiedza jest zawsze pomocna, ponieważ pozwala menedżerom dostosować 

się do obecnych warunków, takich jak obfite opady śniegu, które zamknęły normalne trasy, dzięki 

czemu mogą przekierowywać dostawy lub aktywnie informować klientów o zbliżających się 

opóźnieniach. Dane składają się z funkcji do pozyskiwania danych i stanu operacyjnego ze wszystkich 

innych domen; odpowiada za jakość przetwarzania danych, taką jak filtrowanie danych, czyszczenie i 

usuwanie zduplikowanych danych. Istnieją również funkcje umożliwiające przekształcenia 

syntaktyczne i semantyczne, które odnoszą się odpowiednio do uzyskania właściwego formatu i 

znaczenia komunikatu. Inną funkcją danych jest to, że zapewniają przechowywanie, trwałość i 

dystrybucję danych, a to odnosi się do analizy wsadowej lub strumieniowej. Wszystkie te funkcje mogą 

być realizowane w trybie strumieniowania w czasie rzeczywistym, dzięki czemu dane są przetwarzane 

tak, jak są odbierane w czasie quasi-rzeczywistym. Jednak nie zawsze jest to możliwe lub ekonomiczne, 

ponieważ zwykle dane są przechowywane do późniejszej analizy zadań wsadowych. Przykładem tego 

ostatniego, jeśli gdzie ogromne dane generowane i zbierane z silników odrzutowych samolotów 

pasażerskich. Dane te są gromadzone podczas lotu, a ze względu na ilość i koszt transmisji tej ilości 

danych przez łącza satelitarne są przechowywane i przesyłane do systemu w celu późniejszej analizy 

zadań wsadowych, gdy samolot dokuje podczas lądowania. Analytics zawiera zestaw funkcji 

umożliwiających modelowanie danych, analitykę i silniki reguł zaawansowanego przetwarzania 

danych. Funkcje analityczne można wykonywać on/offline w trybie strumieniowym lub wsadowym. 

Zazwyczaj w trybie przesyłania strumieniowego powstałe zdarzenia i alerty są przekazywane do funkcji 

domeny aplikacji, podczas gdy wyniki analizy zadań wsadowych trafiają do domeny biznesowej. 

Domena aplikacji 

Domena aplikacji odpowiada za funkcje sterujące logiką i dostarczające określone funkcjonalności 

biznesowe. Na tym poziomie aplikacje nie kontrolują procesów maszynowych lub systemowych, 

ponieważ jest to funkcja domeny kontrolnej. Aplikacje nie mają bezpośredniego dostępu, kontroli ani 

uprawnień do kontrolowania procesów SSI. Zamiast tego funkcje aplikacji pełnią funkcje doradcze; 

zapewniają jednak reguły i logikę przypadków użycia, a także interfejsy API, dzięki którym aplikacja 

może eksponować swoje funkcje i możliwości w systemie. Domena aplikacji jako obsługuje interfejsy 

użytkownika umożliwiające interakcję z aplikacją.  

Domena biznesowa 

Domena biznesowa umożliwia integrację i kompatybilność funkcji systemu Industrial Internet z 

systemami biznesowymi przedsiębiorstwa, takimi jak ERP (zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa), 

CRM (zarządzanie relacjami z klientami), WSM (zarządzanie zapasami magazynowymi) i wiele innych. 

Na przykład usługa konserwacji predykcyjnej dla stoczni produkcyjnej może zawierać analizy 

historyczne i predykcyjne dotyczące przeszłych i prawdopodobnych wskaźników awarii sprzętu 

spawalniczego, co pozwala przewidywać prawdopodobne awarie. Integrując swoje systemy ERP, mogą 

zapewnić, że zapasy są zawsze pod ręką i zarezerwowane dla klienta.  

Punkt widzenia wdrożenia 

Punkt widzenia implementacji jest prawdopodobnie najbardziej interesującym aspektem IIRA, 

ponieważ dotyczy technologii, a nie funkcji biznesowych lub użytkowych. Niewątpliwie architektura IIS 

będzie kierować się ograniczeniami biznesowymi i finansowymi, do których należeć będą m.in. 

wymagania biznesowe, zgodność ze strategią firmy, budżetem oraz zwrot z inwestycji w zakresie 

przewagi finansowej i konkurencyjnej. Jednak z perspektywy wysokiego poziomu interesujące jest 

zobaczenie, w jaki sposób budujemy IIS. Czego to wymaga i jakie są nieodłączne złożoności techniczne? 



W końcu szum wokół Internetu Rzeczy istnieje od kilku lat, więc dlaczego wszyscy już tego nie robią? 

Co ciekawe, aby odpowiedzieć na to pytanie, spójrzmy na perspektywę implementacji.  

Topologia architektoniczna 

IIC poszedł z tradycyjną architekturą sieciową, taką jak konstrukcja trójwarstwowa, ma konwertery 

mediów w obszarach granicznych, aby konwertować i tłumaczyć heterogeniczne protokoły i 

technologie. Ponadto ma wielowarstwową topologię pamięci masowej, która może obsługiwać 

wzorzec warstwy wydajności, warstwy pojemności i warstwy archiwum, które odnoszą się 

odpowiednio do mgły i chmury. Ponadto architektura obsługuje również bezpośrednią łączność od 

krawędzi do chmury (mgła) oraz topologię analizy rozproszonej (chmura).  

Topologia trójwarstwowa 

Najlepszym sposobem wizualizacji systemu IIoT jest krótkie spojrzenie na topologię trójwarstwową. 

Jest to bardzo uproszczona reprezentacja IIS, ale reprezentuje podstawowe obszary, którymi musimy 

się zająć podczas projektowania sieci IIS. Na przykład warstwa brzegowa to sieć zbliżeniowa, w której 

znajdują się wszystkie węzły końcowe, takie jak czujniki, siłowniki i zdalne urządzenia we/wy, które 

zapewniają funkcje komunikacyjne dla głupich czujników i komponentów. Na pierwszy rzut oka ta sieć 

zbliżeniowa lub warstwa brzegowa wygląda dość prosto; jednak, jak wkrótce zobaczymy, diabeł tkwi 

w szczegółach. Zanim jednak wyprzedzimy siebie, przejrzyjmy architekturę IIC, zaczynając od warstwy 

brzegowej.  

Warstwa brzegowa 

Warstwa brzegowa to miejsce, w którym dane ze wszystkich węzłów końcowych są gromadzone, 

agregowane i przesyłane przez sieć zbliżeniową do bramy granicznej. W zależności od protokołów i 

technologii używanych w warstwie brzegowej niektóre translacje danych i integracja interfejsów mogą 

być stosowane w koncentratorach, zdalnych urządzeniach we/wy lub konwerterach protokołów. 

Warstwa brzegowa zawiera funkcje dla domeny kontrolnej.  

Poziom platformy 

Warstwa platformy odbiera dane z warstwy brzegowej przez sieć dostępową i odpowiada za 

transformację i przetwarzanie danych. Warstwa platformy odpowiada również za zarządzanie danymi 

kontrolnymi przepływającymi w przeciwnym kierunku, na przykład z przedsiębiorstwa do warstw 

brzegowych. To właśnie w warstwie platformy zlokalizujemy większość funkcji związanych z domenami 

informacyjnymi i operacyjnymi.  

Poziom przedsiębiorstwa 

Warstwa korporacyjna implementuje logikę aplikacyjną i biznesową dla systemów wspomagania 

decyzji i interfejsów użytkownika końcowego, na przykład dla specjalistów operacyjnych. Ta warstwa 

obsługuje większość funkcji aplikacji i domeny biznesowej. Aby lepiej zrozumieć, jak to wszystko łączy 

się w całość, rozważ Rysunek . 



 

 

Na rysunku widzimy związek między domenami funkcjonalnymi a architekturą trójwarstwową. Jednak 

nie ma wyłączności między domeną funkcjonalną a warstwą, ponieważ mogą one żądać od siebie 

usług. Ponadto istnieją pewne funkcje, na przykład transformacja danych, która może odbywać się w 

różnych warstwach, takich jak warstwy brzegowe i warstwy platformy. Jednak transformacja danych 

w warstwie brzegowej zależy od urządzenia lub protokołu, podczas gdy na platformie transformacja 

danych jest funkcją wykonywaną na wszystkich zagregowanych danych. Pokazano również zasięg i 

położenie sieci zbliżeniowych, dostępowych i usługowych. Te trzy sieci mogą przybierać różne formy w 

zależności od położenia geograficznego i topologii organizacyjnej. 

Krawędź za pośrednictwem bramy 

Celem urządzenia brzegowego za pośrednictwem bramy jest agregacja przepływów danych i 

połączenia ze wszystkich węzłów końcowych, aw jednorodnej sieci brama zapewnia pojedynczy punkt 

połączenia z siecią rozległą (WAN). W sieci heterogenicznej brama oprócz pełnienia funkcji 

koncentratora agregacji urządzeń końcowych może również wymagać translacji mediów między 

różnymi standardami, takimi jak RS232, Ethernet lub Modbus. Jednak jedną z korzyści korzystania z 

urządzenia pośredniczącego bramy na brzegu jest to, że zapewnia ono skalowalność poprzez rozbicie 

złożoności bazowych sieci węzłów końcowych. Udowodnienie pojedynczego punktu wejścia/wyjścia 

do warstwy brzegowej i dostępu do węzłów końcowych poza bramą zapewnia idealne miejsce do 

zarządzania oraz lokalnego przetwarzania i analizy danych. Ta koncepcja utrzymywania niektórych 

przetwarzania danych i analityki blisko krawędzi nazywana jest mgłą obliczeniową, w przeciwieństwie 

do przetwarzania w chmurze, ponieważ przechowywanie i przetwarzanie danych odbywa się bliżej 

ziemi. Przeprowadzanie analizy i przetwarzania danych blisko krawędzi łagodzi problemy z 

opóźnieniami, ponieważ dane nie są przesyłane na duże odległości do dostawcy chmury. Zamiast tego 

zostanie podłączony za pomocą zoptymalizowanego łącza do sieci prywatnej lub sieci innej firmy w 

celu przetwarzania. 

Łączność 

Sposób, w jaki łączymy punkty końcowe, takie jak czujniki i siłowniki, w ramach IIS może być prostym 

lub niezwykle złożonym problemem. Jeśli istnieje lokalna łączność LAN, taka jak magistrala polowa, 

Ethernet lub Wi-Fi, problemy prawdopodobnie zostaną łatwo rozwiązane. Inną sprawą jest jednak 

podłączanie czujników w odległych obszarach, gdzie możliwości zasilania i komunikacji mogą być 

ograniczone. W związku z tym szeroki wachlarz technologii komunikacyjnych powstało, aby dopasować 

się do tego czy innego scenariusza, do tego stopnia, że wybór jest oszałamiający. Jednak ta 

wszechobecna łączność jest jednym z czynników umożliwiających przemysłowy Internet, więc nie 

powinniśmy narzekać. Architektoniczna rola, jaką odgrywa łączność, ma fundamentalne znaczenie w 



zapewnianiu komunikacji między węzłami końcowymi, a to odgrywa główną rolę w interoperacyjności, 

integracji i możliwości komponowania. Tam, gdzie integracja wymaga wspólnej sygnalizacji i 

protokołów, takich jak Ethernet, interoperacyjność wymaga tych samych formatów danych (składnia) 

i wspólnej metody rozumienia znaczenia symboli w komunikacie (semantyka). Komposowalność to 

umiejętność zrozumienia zamierzonego komunikatu, który użytkownik próbował przekazać. W 

konsekwencji, kiedy mówimy o technicznej interoperacyjności, mamy na myśli bity i bajty przy użyciu 

wspólnego interfejsu (przewodowego lub bezprzewodowego). Współdziałanie syntaktyczne wymaga 

użycia wspólnego protokołu do komunikacji przez wspólny interfejs. Łączność usług IIS składa się z 

dwóch warstw funkcjonalnych:  

• Warstwa transportu komunikacji — zapewnia środki komunikacji między dwoma węzłami 

końcowymi, ponieważ zapewnia wspólny interfejs i protokół. Jego rolą jest zapewnienie zgodności 

technicznej i interoperacyjności między dwoma węzłami. Funkcje dotyczą warstw 1-4 modelu danych 

OSI.  

• Connectivity Framework Layer - celem funkcji w tej warstwie jest zapewnienie jednoznacznego 

formatu, składni i semantyki wspólnego protokołu komunikacyjnego. Ta funkcja obejmuje górne 

warstwy 5 - 7 w modelu OSI. 

Kluczowe cechy systemu 

Niektóre z kluczowych cech funkcji łączności to wydajność, określana przez małe opóźnienie 

(opóźnienie) i jitter (zmienność jest opóźnieniem), wysoka przepustowość, odporność i skalowalność. 

W usługach IIS opóźnienia i fluktuacje są prawdopodobnie najważniejszymi czynnikami, ponieważ IIS 

zazwyczaj wymagają bardzo krótkich czasów reakcji, ponieważ ich działania są często ściśle 

skoordynowane z procesami w świecie rzeczywistym. Skalowalność jest również bardzo pożądanym 

czynnikiem, ponieważ w niektórych przypadkach użycia usług IIS można podłączyć miliony węzłów 

końcowych czujników, więc IIS musi być w stanie rosnąć, aby pomieścić je wszystkie. Podobnie 

odporność jest kolejnym ważnym czynnikiem w kontekście przemysłowym, ponieważ niezawodność 

jest najważniejsza. Sieć musi być wystarczająco solidna, aby przetrwać trudne warunki w świecie 

rzeczywistym. W tego typu środowisku punkt końcowy ulegnie awarii, dlatego konieczne jest 

zlokalizowanie utraty i zakresu komunikacji. Ponadto punkty końcowe mogą same się odnawiać, być 

może poprzez zbieranie energii, więc powinny być w stanie z wdziękiem przywrócić komunikację.  

Bezpieczeństwo łączności 

Transmisja danych wymaga bezpieczeństwa zgodnego z trzema zasadami IT CIA (poufność, 

integralność i dostępność). Jednak zabezpieczenia usług IIS w kontekście punktów końcowych mają 

następujące wymagania. Jawne zasady wymiany punktów końcowych poprzez zarządzanie dostępem: 

Techniki autoryzacji - odbywa się to za pomocą technik i systemów zarządzania tożsamością i dostępem 

(IAM) 

Szyfrowanie - zarówno w przypadku procesu uwierzytelniania tożsamości, jak i podczas przepływu 

danych. 

Ponadto, ponieważ IIS mogą mieć długi cykl życia, nawet do 20 lat, w niektórych przypadkach elementy 

łączności powinny mieć długą żywotność i być łatwo wymieniane lub aktualizowane. 

Kluczowe cechy funkcjonalne łączności 

Kluczową rolą funkcji łączności jest zapewnienie wspólnej składni (mów tym samym protokołem) i 

określenie współdziałania między punktami końcowymi, aby mogły się nawzajem rozumieć. W 



rezultacie informacje muszą być ustrukturyzowane tak, aby każdy węzeł mógł zbudować swoje dane 

we wspólnym formacie i zrozumieć wymianę informacji. Jednak istnieje również dostawa i 

uprawnienia, które umożliwiają inteligentne decyzje, wykrywanie i wymianę informacji między 

węzłami. W rezultacie ramy łączności mogą wspierać uwierzytelnianie i autoryzację, na przykład prawo 

do odczytu/zapisu i wymiany danych. Jednak w topologii projektowej komunikacja może odbywać się 

w trybie peer-to-peer, klient-serwer lub publikować/subskrybować. Technologia 

publikowania/subskrybowania jest protokołem na podstawie wydawcy, który publikuje datę na temat, 

który subskrybent chciał zapisać. W rezultacie oddziela wydawcę od subskrybenta, czyniąc go 

niezależnym od siebie. W miarę postępów w książce zobaczysz wiele modeli 

publikowania/subskrybowania, takich jak MQTT i DDS. Istnieje również jakość danych funkcji 

usługowych, takich jak wymóg dostarczać dane z wyższym priorytetem i lepszą jakością usług. Dane 

przesyłane za pośrednictwem punktu końcowego mogą być danymi typu „best-effort”, wiadomościami 

e-mail lub danymi wymagającymi wysokiej wydajności i niskimi opóźnieniami, takimi jak przesyłanie 

strumieniowe wideo, danych lub głosu. W związku z tym widzimy następujące mechanizmy 

dostarczania: Co najwyżej jednorazowa dostawa — jest to powszechnie nazywane „uruchom i 

zapomnij” i działa na niewiarygodnych protokołach, takich jak UDP. Dostarczanie co najmniej raz - jest 

to niezawodne dostarczanie, takie jak TCP/IP, w którym każda wiadomość jest dostarczana do odbiorcy 

Dokładnie raz — technika ta jest używana w zadaniach wsadowych jako środek dostarczania, który 

zapewnia spóźnione pakiety, opóźnione z powodu nadmiernego opóźnienia lub opóźnienia, a nawet 

jitter nie psuje wyników Dodatkowo należy wziąć pod uwagę wiele innych czynników, takich jak 

żywotność, która wiąże się z usługami IIS w celu odrzucenia starych pakietów danych, podobnie jak 

czynnik czasu życia pakietów IP. Istnieje również odporność na awarie, która zapewnia przetrwanie w 

przypadku awarii oraz alternatywne trasy lub nadmiarowość sprzętu, co zagwarantuje dostępność i 

niezawodność. Podobnie jest z bezpieczeństwem, które szczegółowo omówimy w kolejnej części. 

Kluczowe funkcje warstwy komunikacyjnej 

Funkcje warstwy komunikacyjnej mogą dostarczyć dane do właściwego adresu i aplikacji. Jeśli na 

przykład aplikacja chce komunikować się z przeglądaniem sieci, będzie adresować pakiety adresem IP 

odbiorcy, takim jak 172.16.10.5, pytanie brzmi, skąd karta sieciowa odbiorcy będzie wiedzieć, do której 

aplikacji te przychodzące pakiety powinny być dostarczane . Odpowiedź jest dość prosta, np. 

adresowanie IP usługi pocztowej wysyła dane na adres, być może w przykładzie 172.16.10.5. Jednak 

numer portu, w tym przykładzie 80 dla ruchu HTTP, informuje kartę interfejsu sieciowego, do której 

aplikacji dane muszą zostać dostarczone. Jest to podobne do dostarczania poczty do kondominium, w 

którym mogą znajdować się setki mieszkań pod tym samym adresem. Port (numer mieszkania) 

zapewnia prawidłową dostawę. Istnieje jednak szeroki wachlarz potencjalnych technologii i 

protokołów. Co więcej, istnieje wiele sposobów, dzięki którym punkt końcowy może komunikować się 

przez IP; na przykład punkty końcowe mogą korzystać z unicastu, czyli bezpośredniego adresowania 

punkt-punkt (znam Twój indywidualny adres i port, zaadresuję wiadomość specjalnie do Ciebie) lub 

mogą korzystać z multiemisji, w której źródło wysyła transmisję do wybranego grupa odbiorców. 

Ponadto istnieje technika rozgłaszania, dzięki której pełne rozgłaszanie do każdego węzła w segmencie 

sieci odbiera wiadomość, niezależnie od tego, czy chcą informacji, czy nie. To oczywiście bardzo 

marnuje przepustowość; jednak może być bardzo wydajny, jeśli chodzi o czasy odpowiedzi. Niektóre 

protokoły, takie jak TCP/IP, są oparte na połączeniu, ponieważ ustanawiają trójstronne uzgadnianie w 

celu ustanowienia sesji przed przesłaniem danych. Protokół TCP/IP został zaprojektowany kilkadziesiąt 

lat temu, aby ułatwić transmisję danych przez zawodne media sieciowe, takie jak stare modemy 

telefoniczne 56 Kbps. Z drugiej strony UDP jest zawodny, ponieważ wysyła i zapomina, ale jest szybki i 

niezwykle wydajny w niezawodnych sieciach, takich jak LAN. Istnieją również inne nowoczesne 

protokoły, które powstały w celu rozwiązania problemów związanych z protokołami TCP/IP i UDP oraz 



wymagań nowoczesnych technologii związanych z określonymi technologiami, takimi jak VoIP i 

strumieniowe przesyłanie wideo. Te nowe protokoły wykorzystują RTP (niezawodny protokół 

transportowy), który rozwiązuje większość problemów związanych z dużymi opóźnieniami i czasem 

konfiguracji z TCP/IP, a także łagodzi zagrożenie zawodnością UDP. Problem polega jednak na tym, że 

większość protokołów komunikacyjnych jest asynchroniczna i jest to poważny problem. Jeśli 

weźmiemy na przykład węzeł komunikujący się z serwerem wysyłającym alerty lub alarmy, wymaga to 

działania w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego. Na szczęście zapewnia to magistrala 

polowa i inne technologie komunikacji synchronicznej, zapewniając w ten sposób dokładną 

komunikację. Jednak Ethernet może być synchroniczny, zarówno z założenia, jak i przy użyciu 

protokołów czasowych, takich jak Precision Time Protocol, lub poprzez wdrożenie synchronicznych 

interfejsów Ethernet. W ostatniej sekcji wyszliśmy poza projektowanie i łączność fizyczną, ale nadal 

musimy wziąć pod uwagę, że dzisiejsze sieci dotyczą również wydajnego zarządzania danymi, ponieważ 

techniki obsługi danych są wymagane i istotne dla tego, jak redukujemy i przekształcamy dane w celu 

wprowadzenia ich do silników analitycznych. Co więcej, zarządzanie ogromnymi ilościami danych to 

podstawa IIoT i sposób, w jaki możemy wydajnie komunikować się między ogromną liczbą urządzeń. 

Zarządzanie danymi 

Szczególnej uwagi wymaga obsługa ogromnych ilości danych, które spodziewamy się uzyskać ze 

scenariuszy związanych z Internetem przemysłowym, takich jak dane z lotu generowane przez silnik 

odrzutowy samolotu pasażerskiego lub silniki turbiny wiatrowej. Na przykład musimy zastanowić się, 

w jaki sposób możemy zarządzać tak ogromnymi ilościami danych, a nawet w jakim celu. Wiertnica 

wiertnicza generuje ogromne ilości danych, z których większość została odrzucona jako 

bezwartościowa przed teorią Big Data dotyczącą przechowywania wszystkiego i niczego nie 

wyrzucania. Problem polega jednak na tym, że czujniki wytwarzają ogromne ilości danych z biegiem 

czasu, a dane muszą być obsługiwane, zarządzane i analizowane dużymi kosztami. Firmy unikają 

kosztów transportu i przechowywania tych danych, ponieważ analiza nadal zależy od zadawania 

właściwych pytań przez naukowców zajmujących się danymi, a jednak robią to na coraz bardziej 

nieprzyzwoitych poziomach. Jednak nie powstrzymuje ich to od gromadzenia danych z niewielką 

intencją lub strategią czerpania wartości. Dlatego branża musi szukać skutecznych sposobów na 

zmniejszenie ilości gromadzonych danych. Powinni również szukać skutecznych sposobów analizy 

danych, osiągając w ten sposób optymalne korzyści z gromadzonych danych. Redukcja danych polega 

zwykle na próbkowaniu lub filtrowaniu, co zmniejsza objętość i prędkość zbieranych danych bez utraty 

wartości zawartości informacji. Próbkowanie i filtrowanie to techniki redukcji danych pozbawione 

jakichkolwiek czynników analitycznych. Jednak rzeczywisty proces analityczny podsumowuje dane i 

tworzy przybliżenia, więc redukcja danych jest porównywalna do kompresji danych, gdzie traci się dużo 

szumu, ale prawda sygnału pozostaje. Co ważne, jeśli staramy się zebrać wszystkie ważne dane 

generowane przez proces przemysłowy, musimy dysponować skutecznym sposobem identyfikacji, a 

następnie zebrania danych, którymi jesteśmy zainteresowani, a resztę zignorować. Wzorzec 

publikowania i subskrybowania to skuteczny sposób na otrzymywanie tylko tych informacji, o których 

chcemy wiedzieć. Zamiast otrzymywać wszystko, możemy selektywnie wybierać, jakie tematy lub 

kategorie danych chcemy nam przekazać. Publikowanie i subskrybowanie działa niezwykle wydajnie w 

OOP (programowanie zorientowane obiektowo) oraz w zarządzaniu dystrybucją dużych ilości 

różnorodnych danych w sieci. Technika wzorca publikowania/subskrybowania jest wysoce wydajna w 

przypadku dystrybucji i wymiany aktualizacji informacji między luźno połączonymi systemami 

rozproszonymi. Model publikowania/subskrypcji ułatwia optymalizację komunikacji w sieci między 

systemami, które generują interesujące treści, takie jak alarmy i alerty, a systemami, które mają na 

celu skuteczne i jak najszybsze odsłuchiwanie aktualizacji. Zaletą wzorca publikowania/subskrypcji jest 

to, że może oddzielić publikację i subskrybentów zarówno pod względem lokalizacji, jak i czasu, co 



oznacza, że subskrybenci natychmiast otrzymują aktualizacje statusu wydawcy, niezależnie od ich 

lokalizacji w sieci lub czasu. Zmniejsza to ryzyko opóźnionych alertów i alarmów z powodu odpytywania 

abonenta o aktualizacje. Jednak publikowanie/subskrypcja ma inne zalety, na przykład gdy znajdują się 

w zawodnej sieci, w którym to przypadku wydawca przechowuje i aktualizuje subskrybenta po 

przywróceniu łączności. Celem publikowania i subskrybowania jest zapewnienie niezawodnego 

przepływu danych o niskim opóźnieniu między węzłami warstwy brzegowej a usługami w chmurze. I 

odwrotnie, może również dostarczać dane przepływu sterowania z systemów na platformie i w 

warstwie korporacyjnej do urządzeń końcowych. Dodatkowo zapewnia skalowalność, ponieważ może 

obsłużyć ogromną liczbę wydawców, którzy są źródłami danych i subskrybentami, jako konsumenci 

danych. Publikowanie i subskrybowanie może obsługiwać następujące tryby działania - alarm i 

zdarzenie, komenda i kontrola oraz konfiguracja. W zależności od protokołu i topologii może pracować 

jako topologia magistrali lub brokera 

Zapytanie 

Usługi IIS mają dwa sposoby tworzenia zapytań dotyczących oprogramowania. Istnieje model zapytań 

jednorazowych, który jest podobny do tradycyjnego zapytania do bazy danych, które jest procesem 

wsadowym, oraz istnieje zapytanie ciągłe. Ta ostatnia metoda jest powiązana z analizą strumienia 

danych i bazami danych w pamięci, które umożliwiają przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym. 

Zapytania mogą sprawdzać wybraną podsieć danych generowanych przez urządzenia. Jeśli są 

bezpośrednio adresowalne, żądane dane są pobierane przez żądanie lub przesyłane do bramy 

obsługującej wejścia/wyjścia dla urządzeń nieadresowalnych. Istnieje również selektywne użycie 

polecenia zapytania, które użytkownik może ręcznie wykonać lub zautomatyzować za pomocą 

oprogramowania. Ta ostatnia metoda jest zwykle wykorzystywana w analizie i raportowaniu 

wsadowym. Przechowywanie, trwałość i odzyskiwanie. 

Przechowywanie, trwałość i odzyskiwanie służą kilku ważnym celom, takim jak udostępnianie funkcji 

umożliwiających tworzenie rekordów audytu, wspieranie symulacji poprzez odtwarzanie oraz 

zapewnianie niezawodnego przechowywania i skalowalności poprzez przechowywanie w chmurze. 

Istnieje kilka form przechowywania danych obsługiwanych w ramach usług IIS: 

Rekord - obsługuje definiowanie stałego podzbioru danych w kolejności sekwencyjnej, podobnie jak w 

bazie danych. Jednak dane rekordów nie są zwykle używane jako przedmiot zapytania, zamiast tego 

dane rekordów są używane do przechowywania rekordów, przetwarzania końcowego i analizy. 

Odtwórz - ta metoda obsługuje pobieranie danych jako kolekcji, co umożliwia odtwarzanie wcześniej 

zarejestrowanych danych jako elementów danych w kolejności ich odebrania. 

Historia - zbiera i przechowuje dane z lokalnych procesów maszyny do przetwarzania wsadowego. 

Big Data - Nowoczesne preferowane rozwiązanie do zarządzania i przechowywania ogromnych ilości 

danych systemowych. Możliwość przechowywania ogromnych ilości danych zależy od elastyczności 

chmury i opłacalności. 

Zaawansowana analiza danych 

Podobnie jak wiele technologii lub technik w Internecie przemysłowym, zaawansowana analityka nie 

jest czymś nowym; w rzeczywistości koncepcja ta istnieje od wielu dziesięcioleci i zmieniły się tylko 

algorytmy i metody. Zainteresowanie zaawansowaną analityką nagle wzrosło wraz z wprowadzeniem 

Big Data i Internetu Rzeczy. Wcześniej zainteresowanie zaawansowanymi algorytmami ograniczało się 

do niektórych sektorów biznesowych, takich jak ubezpieczenia, marketing i finanse, w których 

kluczowymi czynnikami były ryzyko i możliwości. Jednak wraz z pojawieniem się Big Data i zasobów w 



chmurze do ich wykorzystania, wiele innych sektorów przemysłu zainteresowało się poszukiwaniem 

sposobów na usprawnienie podejmowania decyzji, zmniejszenie ryzyka i optymalizację wyników 

biznesowych. Doprowadziło to do sejsmicznego odejścia od tradycyjnej analizy biznesowej, która 

koncentruje się bardziej na analizie opisowej, która wykorzystuje dane historyczne do określenia, co 

się stało. Zamiast tego liderzy biznesowi szukają zaawansowanej analityki, która uzupełnia analizę 

opisową, kontynuując analizę poprzez analizę diagnostyczną, pytając nie tylko o to, co się stało, ale 

także dlaczego. Ponadto wykorzystuje analizę predykcyjną, aby zapytać, co się stanie. I wreszcie, 

wykorzystuje analizy nakazowe, aby zapytać, co powinieneś zrobić. Podczas gdy podstawowe analizy 

opisowe zapewniają ogólne podsumowanie danych historycznych, zaawansowane analizy zapewniają 

głębszy wgląd w dane i ostatecznie wiedzę z bardziej szczegółowej analizy danych przy użyciu większej 

puli próbek. Korzyści płynące z podejmowania decyzji w oparciu o dane nie tylko obniżają ryzyko i 

zwiększają prawdopodobieństwo pomyślnych wyników biznesowych, ale także mogą odkrywać ukryte 

korelacje w danych. Na przykład aplikacje na platformach wiertniczych stosują analizy z różnych źródeł 

strukturalnych i nieustrukturyzowanych — w tym raportów geologicznych, badań sejsmicznych 

danych, danych z odwiertów głębinowych, zdjęć satelitarnych i danych z sonaru dna morskiego, a także 

wielu innych źródeł danych — w celu rekomendacji optymalne plany poszukiwań i wierceń. Jednak 

wydobywanie wartości z danych wymaga szeregu umiejętności i talentów, które obejmują integrację i 

przygotowanie danych, tworzenie modeli baz danych i środowisk obliczeniowych, eksplorację danych 

i opracowywanie konkretnych inteligentnych algorytmów. Dzieje się tak, ponieważ zrozumienie 

danych nie jest trywialnym zadaniem. Zmienne rynki niezwykle utrudniają przewidywanie przyszłych 

trendów i potencjalnego wpływu decyzji biznesowych. Posiadanie dokładnych danych i rzetelnych 

prognoz pozwala liderom biznesowym podejmować pewne decyzje, takie jak planowanie i analizy 

finansowe (FP&A). Do analizy Big Data można wykorzystać standardowe narzędzia do analizy 

biznesowej, takie jak analiza predykcyjna, eksploracja danych, analiza tekstowa i analiza statystyczna. 

Podobnie niektóre oprogramowanie BI i narzędzia do wizualizacji danych dla przedsiębiorstw mogą 

również okazać się przydatne w procesie analizy. Jednak jedną z cech Big Data jest połączenie danych 

ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych, a te częściowo ustrukturyzowane dane zagregowane 

mogą nie pasować dobrze do tradycyjnych relacyjnych baz danych.  



Projektowanie przemysłowych systemów internetowych 

Przetworniki (czujniki i siłowniki) stanowią podstawowy rdzeń każdej architektury M2M lub IIoT. Są 

urządzeniami brzegowymi każdego systemu i pozwalają nam wyczuwać i manipulować naszym 

otoczeniem. Jednak przetworniki są opłacalne tylko wtedy, gdy mogą komunikować się z innymi 

urządzeniami lub centralną maszyną przetwarzającą i aby to zrobić, muszą być ze sobą połączone. Jak 

widzieliśmy wcześniej, M2M i Przemysłowy Internet Rzeczy mają wspólne odniesienie i ich 

architekturę. Wspólny dla obu jest obszar sieci zbliżeniowej, w której znajdują się urządzenia. Obszar 

zbliżeniowy jest kluczem do łączności, która łączy wszystkie urządzenia i backhaul z aplikacjami, 

serwerami zaplecza i pamięcią masową. Przypomnijmy, że jedyną prawdziwą ewolucją między M2M a 

Internetem przemysłowym jest poczucie, że IIoT ma łączność z Internetem. Dlatego porównując i 

badając architekturę M2M i architektury IIoT, możemy rozważyć inteligencję internetowego systemu 

chmurowego i pośredniczące oprogramowanie jako część IIoT, a nie integralną część każdego systemu 

IIoT lub M2M. Dlatego możemy ocenić łączność zaplecza każdego systemu niezależnie od wspólnego 

obszaru zbliżeniowego. Następnie, jeśli weźmiemy pod uwagę podstawowe elementy, które składają 

się na architektury IIoT i M2M, które są podstawowymi wymaganiami do budowy połączonych 

systemów, i możemy je uznać za równoważne. Tu omówimy „Rzeczy” – połączenie urządzeń będących 

zmysłami i manipulatorami zarówno systemu M2M, jak i IIoT. Urządzenia mogą przybierać różne 

kształty i formy, co jest kluczowym warunkiem zrozumienia, jak budować połączone systemy. Nie 

wszystkie urządzenia są takie same lub rzeczywiście mają taką samą złożoność lub wymagania 

dotyczące łączności. Urządzenia można wdrażać na wiele sposobów – w odzieży, kartach kredytowych, 

maszynach, smartfonach, silnikach odrzutowych, a nawet w ciele - co oznacza, że próba stworzenia 

jednolitego systemu do monitorowania, zarządzania i kontrolowania ich jest nonsensem. Ponadto 

istnieje szereg przetworników do wyboru, niezależnie od tego, czy są to proste, tanie, pasywne czujniki 

analogowe, cyfrowe czujniki i siłowniki TTL, złożone systemy wbudowane, zaawansowane systemy na 

chipie (SoC) lub zaawansowana, niestandardowa, zastrzeżona logika wbudowana w maszyny 

przemysłowe obsługujące własne protokoły. Nie możemy mieć jednej metody ich połączenia. Co 

więcej, każde urządzenie będzie miało swoją własną charakterystykę komunikacji w zależności od 

swojej roli, a to określi, jak często i ile danych przesyła. Rola i rodzaj urządzenia będą miały 

ograniczające cechy fizyczne, takie jak rozmiar i moc; na przykład system na chipie (SoC) w inteligentnej 

fabryce najprawdopodobniej ma zewnętrzne źródło zasilania. Z drugiej strony, urządzenie wdrożone 

w odległej lokalizacji może być samozasilane, być może przez małą baterię guzikową, która wytrzyma 

nie miesiące, ale lata. Oczywiście istnieją inne alternatywne źródła zasilania, takie jak energia słoneczna 

lub wiatrowa, ale te nadal zapewniają bardzo ograniczoną moc i raczej nie nadają się do zasilania 

satelity lub nadajnika radiowego 3/4G/LTE. Podczas projektowania połączonych urządzeń i systemów 

ważne jest, aby wziąć pod uwagę fizyczne cechy i wymagania dotyczące wydajności każdego 

urządzenia. Te kwestie określą, które metody i protokoły komunikacji są odpowiednie w każdym 

indywidualnym przypadku. Projektowanie systemów łączących nie jest skomplikowane, a odpowiednie 

narzędzia dla każdego przypadku są już dostępne. To po prostu kwestia dopasowania wymagań do 

dostępnych narzędzi. 

Koncepcja IIoT 

Podczas projektowania systemów do łączenia urządzeń IIoT należy wziąć pod uwagę co najmniej cztery 

podstawowe scenariusze. Każdy przypadek użycia ma określony gatunek i wynika z jednej 

horyzontalnej koncepcji Internetu Rzeczy. Koncepcja połączonego z Internetem świata rzeczy, która 

jest ogólnym terminem dla IoT, jest szeroko zakrojoną horyzontalną technologią obejmującą wiele 

dyscyplin. Następnie, jako rynki wertykalne powstają bardziej szczegółowe podzbiory tego pojęcia, a 

są to:  



• korporacyjny Internet rzeczy 

• Konsumencki Internet rzeczy 

• Komercyjny Internet rzeczy 

• Przemysłowy Internet rzeczy 

Każdy ze scenariuszy ma inne cechy charakterystyczne w zależności od środowiska, w którym są zwykle 

wdrażane, oraz własnych wymagań komunikacyjnych. Na przykład w scenariuszach korporacyjnych 

urządzenia IoT są zwykle połączone za pomocą połączeń Ethernet (przewodowych lub 

bezprzewodowych), ponieważ jest to de facto protokół komunikacyjny w przedsiębiorstwach. Ponadto 

urządzenia będą połączone tylko lokalnie i komunikują się między bramami, systemami zaplecza i 

urządzeniami pamięci masowej. Gdy korporacyjne urządzenie IoT wymaga łączności z Internetem, 

jednostka komunikuje się za pośrednictwem bramy internetowej. Z drugiej strony, komercyjny 

Internet Rzeczy, taki jak liczniki energii lub wody wdrożone w lokalizacjach podmiejskich lub wiejskich, 

nie będzie korzystał z lokalnie dostępnej bezprzewodowej lub przewodowej sieci Ethernet i może 

wymagać bezpośredniej komunikacji z bramą internetową dostawcy usług. Jest to podobne do 

przemysłowego IoT, ale to, co definiuje IIoT, takie jak wdrożenie inteligentnej fabryki, polega na tym, 

że wiele komunikacji M2M jest wymaganych, a nawet obowiązkowych, aby działać w czasie 

rzeczywistym. Dlatego, aby zrozumieć, jak budować i łączyć przemysłowe sieci urządzeń 

internetowych, potrzebujesz głębokiego zrozumienia nie tylko tego, jak przetworniki będą 

komunikować się z resztą świata, a także opóźnień i przewidywalności sieci.  

Sieć zbliżeniowa 

Wybór technologii komunikacyjnej będzie miał bezpośredni wpływ na koszt, niezawodność i wydajność 

systemu łączącego urządzenia. Ponieważ jednak projektanci systemów mogą wdrażać urządzenia na 

tak wiele sposobów, żadna technologia nie jest odpowiednia dla wszystkich scenariuszy - nie ma 

jednego uniwersalnego rozwiązania. Jako przykład rozważ prosty scenariusz wdrożenia IIoT w 

inteligentnym budynku. W tym projekcie wymagane byłoby umieszczenie czujników i siłowników w 

całym budynku. Mogą istnieć tysiące czujników wymaganych do monitorowania warunków 

środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność, dym, dźwięk lub ciśnienie, a być może setki 

siłowników do sterowania podstawowymi systemami. Fizyczne okablowanie wszystkich tych urządzeń 

do zasilania i komunikacji w niewygodnych miejscach byłoby bardzo kosztownym, uciążliwym i 

czasochłonnym zadaniem, dlatego wdrożenie sieci baterii i czujników bezprzewodowych do zasilania i 

komunikacji to idealne rozwiązanie. W związku z tym, projektując sieć, musimy wziąć pod uwagę 

wymagania prostych węzłów, które wymagają małej mocy, ale muszą komunikować się poprzez 

przesyłanie danych na krótkie odległości. Jest to podstawa sieci lokalnej WSN (wireless node network). 

Sieć WSN składa się z wielu węzłów WSN, a są to zwykle tanie przetworniki połączone w sieć w celu 

utworzenia lokalnej siatki lub konfiguracji gwiazdy, która obejmuje obszar lokalny, taki jak inteligentna 

hala fabryczna lub fizyczna przestrzeń w inteligentnym budynku. Każdy węzeł WSN jest jak tani 

wbudowany czujnik, który ma ograniczoną, jeśli w ogóle, inteligencję i wykonuje pojedynczą funkcję, 

taką jak te używane do monitorowania temperatury lub poziomu wody. Ponieważ są tanie, mogą być 

wdrażane w dużych ilościach w ramach bezprzewodowej sieci czujników (WSN), która obejmuje duży 

obszar strategiczny. W rezultacie WSN składa się ze zbioru rozproszonych węzłów WSN, takich jak 

czujniki i siłowniki, które są strategicznie rozmieszczone i połączone w topologii gwiazdy lub siatki. Ze 

względu na topologię projektu, każdy węzeł WSN przekazuje dane do swojego sąsiada, dopóki dane 

nie dotrą do węzła brzegowego, który zazwyczaj jest urządzeniem kontrolera koncentratora. Ruch 

powrotny, który pełni funkcję kontrolną, będzie przemieszczał się z aplikacji zaplecza do siłowników w 

podobny sposób. Inną cechą węzłów WSN jest to, że mają niską moc, więc mogą zasilać baterię lub 



pozyskiwać energię poprzez promieniowanie słoneczne, kinetyczne, wiatrowe lub 

elektromagnetyczne. Węzły WSN generują lub zużywają tylko niewielkie ilości danych; na przykład 

wykrywają i informują o wszelkich zmianach temperatury lub włączają światło lub aktywują przekaźnik. 

Węzły WSN często używają bardzo podstawowych interfejsów komunikacyjnych, dlatego muszą łączyć 

się z urządzeniem brzegowym obsługującym IP, aby komunikować się z resztą systemu. 

Węzeł brzegowy WSN 

Węzeł brzegowy WSN jest bramą między siecią WSN a zazwyczaj siecią dosyłową IP. Węzeł brzegowy 

prawdopodobnie wykona również translację i zmianę ramek lokalnego protokołu komunikacyjnego 

między węzłami WSN i węzłem brzegowym na IP, a także wykona agregację i korelację danych ze 

wszystkich węzłów. Ponadto węzeł brzegowy będzie w stanie zidentyfikować każdy węzeł WSN za 

pośrednictwem swoich standardowych interfejsów. Dodatkowo, węzeł brzegowy wykona pewne 

lokalne przetwarzanie danych i odfiltruje większość niepotrzebnego ruchu z przechodzenia przez łącza 

sieci IP typu backhaul. Powodem, dla którego mamy to przetwarzanie lokalne na urządzeniu 

brzegowym, jest to, że w sieci WSN tak naprawdę musimy wiedzieć tylko o zmianie stanu czujnika. Nie 

ma potrzeby przesyłania ciągłego strumienia identycznych danych z czujnika przez sieć IP do aplikacji 

sterującej, jeśli nic się nie zmieniło. W związku z tym kontroler brzegowy tylko przepuszcza 

powiadomienie o zmianie stanu w obrębie danego czujnika (delta). To znacznie zmniejsza ruch 

przekazywany do kontrolera bez żadnych przeszkód dla wydajności lub wydajności. 

Protokoły sieciowe WSN 

Cechą charakterystyczną wszystkich węzłów WSN jest to, że wymagają one technologii i protokołów 

komunikacyjnych o niskim poborze mocy. Wi-Fi jest oczywistym rywalem w niektórych zastosowaniach 

korporacyjnych i komercyjnych, ponieważ jest wszechobecne w większości obiektów komercyjnych i 

przemysłowych. Jednak Wi-Fi wymaga znacznej mocy i może powodować konflikty z istniejącymi 

sieciami WLAN. W związku z tym urządzenia IIoT używane w zastosowaniach przemysłowych są 

wybierane na podstawie niskiego zużycia energii przez ich radio oraz tych, które nie kolidują z 

istniejącymi transmisjami radiowymi. Dostępnych jest wiele konkurencyjnych technologii.  

Technologie małej mocy 

Najnowsze badania i rozwój technologii sieciowych IIoT mają na celu ułatwienie rozwoju tanich 

rozwiązań łączności o niskim poborze mocy. Te nowe technologie o niskim poborze mocy wspierają 

projektowanie i tworzenie bardzo dużych sieci inteligentnych i miniaturowych węzłów WSD. Obecnie 

główne wysiłki badawczo-rozwojowe obejmują badania nad energooszczędnymi i wydajnymi 

radiotelefonami, które pozwolą na kilkuletnią żywotność baterii. Istnieje również duże 

zainteresowanie produkcją urządzeń IoT zdolnych do zbierania energii słonecznej, wiatrowej lub pól 

elektromagnetycznych jako źródła zasilania, ponieważ może to być duży postęp technologiczny we 

wdrażaniu zdalnych sieci kratowych w stylu M2M na obszarach wiejskich. Na przykład w scenariuszu 

inteligentnego rolnictwa. Urządzenia IoT do zbierania energii zapewniłyby środki za pośrednictwem 

sieci M2M typu mesh do wysoce odpornych na awarie, nienadzorowanych długoterminowych 

rozwiązań, które wymagają jedynie minimalnej interwencji człowieka. Jednak badania i technologia nie 

skupiają się tylko na technologii. Intensywnie badają również metody, które znacznie usprawniłyby 

protokoły aplikacji i formaty danych. Na przykład źródła o niskim poborze mocy wymagają, aby 

urządzenia działające na minimalnych poziomach mocy lub pobierające energię, ponownie na 

poziomie egzystencji, przekazywały swoje dane w sposób wysoce wydajny i terminowy, co ma 

poważne konsekwencje dla projektu protokołu. Istnieją również pewne poważne kompromisy, które 

należy wziąć pod uwagę, na przykład wyższe szybkości transmisji danych wymagają wyższych 

poziomów mocy, aby radiotelefony nadawały na wyższych częstotliwościach, więc niższe 



częstotliwości są często uważane za lepsze. Jednak niższe częstotliwości oznaczają również wolniejszą 

transmisję przy tej samej ilości danych, więc radio będzie działać dłużej, zużywając w ten sposób 

dodatkową energię. Dlatego musimy dokładnie rozważyć częstotliwość (przepustowość), rozmiar 

wysyłanej wiadomości oraz dostępne technologie i protokoły, aby zminimalizować moc/czas transmisji 

radiowej w celu zachowania żywotności baterii. 

Projektowanie sieci urządzeń o niskim poborze mocy 

Problem polega na tym, że we wdrożeniach IIoT przetworników nie wszystkie technologie i protokoły 

pasują do każdego scenariusza. Istnieje również inny problem, ponieważ istnieją problemy techniczne, 

które powodują zamieszanie. Jako przykład rozważ urządzenie (przetwornik) połączone za pomocą 

topologii siatki lub gwiazdy. W jaki sposób to urządzenie będzie skutecznie komunikować się z innymi 

urządzeniami lub z urządzeniem brzegowym bramy? Jest tu kilka problemów - jednym jest przyjęta 

technologia warstwy fizycznej, na przykład przewodowa lub bezprzewodowa. Technologia 

bezprzewodowa - łączność radiowa - musi spełniać wymagany standard wdrożenia. W końcu nie ma 

większego sensu tworzenie produktu startowego, który wykorzystuje niestandardowy interfejs w 

docelowej branży. Tutaj tak ważne są standardy. Teraz normy są niezwykle ważne, ale bardzo suche, 

więc omówimy tylko główne normy branżowe, które powinien spełniać każdy produkt branżowy. 

Przykładem tego jest to, że startup rozwijający świetny produkt musi przestrzegać istniejących 

odpowiednich standardów przemysłowych, w przeciwnym razie nigdy nie zostanie zaakceptowany 

komercyjnie. Decydenci branżowi są bardzo niechętni ryzyku i jest mało prawdopodobne, aby przyjęli 

rozwiązanie, które nie spełnia istniejących standardów branżowych. Jako przykład rozważmy autobus 

samochodowy, który ma wyspecjalizowaną wewnętrzną sieć komunikacyjną, która łączy elementy 

wewnątrz pojazdu (samochód, autobus, pociąg, statek lub samolot). W pojazdach stosowane są 

specjalne topologie magistrali, ponieważ mają one specjalistyczne wymagania dotyczące sterowania 

pojazdem i bezpieczeństwa pasażerów, takie jak systemy pojazdów, które wymagają wysokiej 

pewności dostarczania komunikatów do każdego elementu. Systemy pojazdu wymagają również, aby 

istniały niekonfliktowe wiadomości, deterministyczny czas dostarczenia wiadomości, co wymaga 

redundancyjnego trasowania. Jednak niski koszt i odporność na zakłócenia elektromagnetyczne to 

dwie inne cechy, które wymuszają stosowanie mniej popularnych protokołów sieciowych. Popularne 

protokoły to ControllerAreaNetwork (CAN), LocalInterconnect Network (LIN) i inne. Konwencjonalne 

technologie sieci komputerowych (takie jak Ethernet i TCP/IP) są rzadko używane, z wyjątkiem 

samolotów, w których stosuje się implementacje ARINC 664, takie jak Ethernet z przełączanym 

dupleksem Avionics. Samoloty korzystające z AFDX to B787 , A400M i A380 . Innym uznanym 

standardem jest IEEE 1451. IEEE 1451, rodzina standardów inteligentnych interfejsów przetworników, 

opisuje zestaw otwartych, wspólnych, niezależnych od sieci interfejsów komunikacyjnych do łączenia 

przetworników (czujników lub siłowników) z mikroprocesorami, systemami oprzyrządowania i 

sterowaniem/polem sieci. To oczywiście rodzi pytanie, jakiej technologii i protokołów należy użyć, i aby 

odpowiedzieć na to pytanie, musimy zrozumieć - tylko na wysokim poziomie - jak komunikują się 

urządzenia (M2M). Aby to zrozumieć, musimy wrócić do podstaw - tabeli OSI dla warstwowej 

komunikacji sieciowej. Siedmiowarstwowa tabela OSI określa każdą warstwę strukturalną w transmisji 

danych. Możemy wyizolować siedem warstw funkcjonalnych:  

Warstwa 1 - Warstwa fizyczna, w której sprzęt generuje sygnały elektryczne lub optyczne w celu 

przedstawienia danych przechodzących przez sieć fizyczną, niezależnie od tego, czy jest to światłowód, 

miedź (kat 5 lub 6) czy bezprzewodowa.  

Warstwa 2 - Warstwa danych, protokół, który umożliwi każdemu systemowi hosta zrozumienie ramek 

danych. Na przykład, jakie dane dotyczą adresowania hosta, a jakie dane są ładunkiem.  



Warstwa 3 - Warstwa sieciowa odnosi się do adresu sieciowego, który jest specyficzny dla IP, który 

identyfikuje hosta.  

Warstwa 4 - funkcja transportu, która jest specyficzna dla protokołu TCP/IP i obsługuje utracone 

pakiety, pakiety spoza sekwencji i może żądać od nadawcy ponownego wysłania lub reorganizacji 

pakietów na podstawie ich numeru sekwencji.  

Warstwa 5 - warstwa sesji przechowuje informacje o sesji między dwoma hostami, co jest szczególnie 

ważne w przypadku protokołu TCP/IP, ponieważ może wymusić szyfrowanie i inne środki 

bezpieczeństwa.  

Warstwa 6 - warstwa Prezentacja dostarcza dane w formacie wymaganym przez odbiorcę.  

Warstwa 7 - warstwa aplikacji zawiera protokoły typu end-to-end używane do komunikacji. Na 

przykład HTTP, gdy klient sieciowy komunikuje się z serwerem sieciowym.  

To była struktura ISO, która dobrze nam służyła przez ostatnie kilka dekad w komunikacji danych; 

jednak aplikacje internetowe wymagały bardziej skondensowanej struktury. Stało się to 

pięciowarstwowym modelem warstwowym TCP/IP. Podobnie, IIoT, aby osiągnąć wydajność 

wymaganą dla aplikacji i usług czasu rzeczywistego, wymaga jeszcze bardziej skondensowanej 

struktury. Chodzi o to, że komunikacja danych między punktami końcowymi stała się bardziej 

krytyczna, ponieważ przyjęliśmy zaawansowane technologie i umowy dotyczące poziomu usług. Tak 

jest z pewnością w przypadku Internetu Rzeczy, ponieważ komunikacja w czasie rzeczywistym ma 

kluczowe znaczenie dla przemysłu. W przypadku konsumenckiego Internetu Rzeczy, który może 

wystartować lub nie, komunikacja w czasie rzeczywistym nie była konieczna. Pierwsi użytkownicy 

inteligentnych urządzeń do noszenia w domu, sporcie lub zdrowiu mogli mieć dość niepowodzeń 

automatyzacji IoT, ale nie było to katastrofalne. Jednak w produkcji lub innych branżach awaria 

operacyjna lub systemowa może kosztować miliony dolarów utraconych dochodów. To oczywiście 

sprawia, że IIoT jest jednocześnie niezwykle atrakcyjny, ale także wiąże się z ogromnym ryzykiem. 

Powstaje zatem pytanie, w jaki sposób IIoT poradził sobie z problemami, co może złagodzić stres 

prezesów niechętnych ryzyku. Odpowiedź tkwi w innej strukturze protokołów, w której aplikacje 

internetowe ograniczyły stos ISO do pięciu poziomów, a struktura IoT została jeszcze bardziej 

zmniejszona i zależy od znacznie wydajniejszych protokołów. Ewolucja modelu OSI wyraźnie pokazuje 

główne postępy w technologii i wydajności protokołów. IIoT radzi sobie z tymi wyzwaniami i 

wykorzystuje zaawansowane fizyczne technologie i postępy w zakresie komunikacji w zakresie 

protokołów, aby rozwiązać istniejące problemy z IP z opóźnieniami, fluktuacjami i opóźnieniami, które 

są zmorą tradycyjnych sieci IP. W rezultacie mamy teraz skondensowany stos OSI, który zapewnia 

wydajniejszą komunikację między węzłami i zapewnia lepszą wydajność, która może spełniać 

branżowe standardy wydajności. W rezultacie nastąpił znaczny wzrost wydajności technologii radiowej 

i przewodowej w warstwach fizycznych; w końcu kto mógł uwierzyć dziesięć lat temu, że będziemy 

mieć 1 GB sieci bezprzewodowej dla konsumentów i operatorów wdrażających technologię 

przewodowego Ethernetu 40/100 GB w swojej sieci szkieletowej? Podobnie, zaobserwowaliśmy 

ogromną poprawę wydajności protokołów ramkowania danych – stosunek narzutu do danych w 

pakiecie IP przesyłanym przez sieci o niskim poborze mocy gwałtownie spadł. Co więcej, nie mogliśmy 

sobie wyobrazić postępów w technologii i protokołach sieciowych, które umożliwią IoT. W następnej 

sekcji przedstawiono szeroki wachlarz technologii i protokołów dostępnych podczas projektowania 

systemów IIoT; pamiętaj tylko, że jeden rozmiar nie pasuje do wszystkich. Kiedy weźmiemy pod uwagę 

Internet przemysłowy, wybór jednego wspólnego protokołu, takiego jak IPv6, dla całej sieci nie jest 

wcale taki prosty, ponieważ musimy wziąć pod uwagę, w jaki sposób zintegrujemy wiele różnych 

starszych technologii komunikacyjnych. Jest to ważne, ponieważ wiele istniejących urządzeń, w 



szczególności czujników, będzie na przykład głupimi lub pasywnymi urządzeniami bez możliwości 

hostowania stosu IP. Urządzenia te prawdopodobnie zostały skonfigurowane do bezpośredniego 

podłączenia kablami do płytki drukowanej lub komputera PC, być może za pomocą połączenia 

szeregowego RS232. Wiele istniejących czujników w środowiskach produkcyjnych zostanie 

skonfigurowanych w ten sposób, dlatego musimy zbadać niektóre z istniejących technologii 

komunikacyjnych i jak możemy je wykorzystać w nowej architekturze Industrial Internet. 

 

Starsze protokoły przemysłowe 

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że wiele technologii przemysłowych jest wdrażanych z cyklem życia do 20 

lat, nie jest niczym dziwnym, że nadal istnieje wiele starszych technologii. Rzeczywiście, mamy coś, co 

można by uznać za starożytne protokoły komunikacyjne, wciąż aktywne w środowiskach 

przemysłowych; jednak protokoły te działają dobrze i zapewniają wydajność wymaganą w środowisku 

przemysłowym.  

Komunikacja szeregowa RS232 

Szeregowa komunikacja analogowa i specyfikacja RS232 sięgają czasów komputerów mainframe i 

komunikacji przez modemy, które wykorzystywały standardowe kable telefoniczne i złącza, 

dziewięciopinowe wtyki szeregowe DIN, a nawet modemy, w których mieściła się słuchawka 

telefoniczna. Ogólnie rzecz biorąc, RS232 działał z prędkością 9600Kbps, ale prędkości wzrosły do 

56Kbps, a nawet więcej. Specyfikacja RS232 to peer-to-peer, gdzie tylko dwie maszyny, hosty końcowe, 

mogą komunikować się bezpośrednio. Było tak po prostu dlatego, że RS232 przebiegał przez 

pojedynczy kabel, taki jak linia telefoniczna, która łączyła dwa hosty. Był również fakt, że RS232 i inne 

tryby komunikacji szeregowej działały w warstwie 1 modelu OSI. Oznaczało to, że nie było 

współdzielonej warstwy łącza danych ani adresowania MAC, więc hosty po prostu łączyły się ze sobą, 

gdy szybkość transmisji, parzystość i bity stopu zostały określone jako kompatybilne. Uwierzytelnianie 

zależało od systemów hosta, a nie technologii komunikacji. RS232 jest zatem bardzo prosty i łatwy do 

wdrożenia na nawet najbardziej fizycznie ograniczonych urządzeniach, ponieważ nie ma potrzeby 

stosowania procesorów i wyższych stosów protokołów, takich jak TCP/IP. Urządzenia z portem RS232 

można łatwo dostosować, pomimo braku możliwości IP, za pomocą tanich konwerterów szeregowo-

USB, które możemy podłączyć bezpośrednio do bramki zbliżeniowej. Dodatkowo, będąc analogową 

formą komunikacji, RS232 może obejmować znacznie dłuższe łącza niż cyfrowe metody komunikacji i 

jest znacznie mniej podatny na zakłócenia i zanik sygnału, nawet na duże odległości. Dlatego nie ma 

przekonującego powodu, jeśli te urządzenia nadal wykonują zadania, do których zostały 

zaprojektowane, do ich modernizacji lub wymiany.  

Pętla prądowa 40-20ma 

Inną tradycyjną metodą analogowego przesyłania danych w środowiskach przemysłowych jest 

technologia zwana pętlą prądową, chociaż technicy często określają ją jako 4-20mA. Termin 4-20ma 

pochodzi od sposobu działania technologii. Odbiornik na pętli otrzyma sygnał analogowy z, 

powiedzmy, czujnika temperatury. Nadajnik moduluje następnie ten sygnał analogowy przy użyciu 

źródła danych prądu stałego o wartości większej niż 4 mA i mniejszej niż 20 mA. Rozpiętość 16mA jest 

dzielona na małe przydziały cyfrowe, a nadajnik pętli prądowej przypisuje przychodzącemu sygnałowi 

analogowemu odpowiedni poziom, proporcjonalny do zera, czyli 4mA i najwyższej możliwej wartości 

20mA. Modulując przychodzący sygnał prądem stałym dostarczanym przez źródło zasilania – a nie 

przez nadajnik – można odtworzyć dokładną analogową reprezentację sygnału. Pętla prądowa posiada 

wszystkie zalety innych form komunikacji analogowej, na przykład nie jest podatna na zakłócenia i 

może być transportowana na duże odległości. Co więcej, ponieważ pętla prądowa wykorzystuje 



fałszywe zero (4ma), każdy szum na poziomie gruntu znajduje się poniżej sygnału, którego bazowy 

poziom wynosi minimum 4ma. Dlatego każdy szum o niskim poziomie jest łatwo oddzielany od sygnału. 

Kolejną wielką zaletą pętli prądowej jest to, że znacznie łatwiej jest ją rozwiązywać, ponieważ jest ona 

zgodna z prawami elektrycznymi i właściwościami pętli. W każdym punkcie pętli poziomy prądów będą 

takie same, co oznacza, że można je łatwo sprawdzić za pomocą woltomierza cyfrowego. Jeśli pokazuje 

12ma na źródle, to na pewno pokaże 12ma na odbiorniku. Pętla prądowa jest szeroko stosowana w 

starszych środowiskach produkcyjnych i fabrykach do podłączania urządzeń analogowych. Jest 

niezawodny, wytrzymały i odporny na hałas i zakłócenia. 

Technologie magistrali polowych 

Poprzednie dwa przykłady technologii przemysłowych przytaczały dwie powolne, ale niezawodne 

technologie analogowe, które służą celom nawet w dzisiejszych dziedzinach cyfrowych. Jednak te 

technologie służą do obsługi danych z czujników w scenariuszu niekrytycznym. Niestety większość 

systemów produkcyjnych i przetwarzających we współczesnych nowoczesnych fabrykach wymagają 

wydajności w czasie rzeczywistym lub bardzo zbliżonej do czasu rzeczywistego. Sposób, w jaki to 

rozwinęło się przez lata, polega na zastosowaniu koncepcji rozproszonej magistrali, w której każdy 

węzeł magistrali może komunikować się bezpośrednio przez magistralę z każdym innym węzłem, jeśli 

zostanie udzielone pozwolenie. W ten sposób komunikują się nie tylko maszyny na halach fabrycznych; 

jest również podstawą systemów automatyzacji, sterowania i zarządzania w samochodach, 

samolotach, ciężarówkach i pociągach za pośrednictwem CAN (Controller Area Network), który został 

opracowany specjalnie w celu umożliwienia komunikacji mikroprocesorów w pojazdach bez potrzeby 

lokalnego komputera hosta . Jednak CAN nie jest jedyną technologią magistrali polowej. Istnieje wiele 

innych wersji i standardów, takich jak EtherCat, Profibus, Foundation FieldBus, Modbus, BitBus i wiele 

innych. Niestety, pomimo tak szerokiego wyboru technologii magistrali polowych, interoperacyjność 

często nie wchodzi w grę. Dzieje się tak, ponieważ technologie magistrali polowej wykorzystują 

warstwy 1, 2 i 7 modelu OSI. Warstwy 1 i 2 opisują fizyczne cechy technologii, takie jak synchronizacja 

bitów, synchronizacja, sposób formatowania i składania komunikatów oraz obsługa błędów, a także 

inne szczegóły techniczne. Jednak warstwa 7 dotyczy interakcji z aplikacją końcową. Dlatego celem 

interoperacyjności jest znalezienie wspólnego zestawu usług w warstwie aplikacji, który można 

przedstawić niezależnie od niższych specyfikacji technicznych. Pomimo tego braku interoperacyjności, 

implementacje i standardy magistrali polowych stały się popularne z wielu powodów, a koszt wynosił 

tylko jeden. Magistrala polowa jest zazwyczaj znacznie tańsza w przypadku instalacji kablowych niż 

instalacje 4-20 mA, ponieważ większość urządzeń dzieli jedną wspólną magistralę z pojedynczymi 

odgałęzieniami. Oprócz korzyści kosztowych jest efektywność; Rozproszona sieć fieldbus może 

obsługiwać kilka zmiennych na urządzenie, podczas gdy 4-20ma może obsługiwać i modulować tylko 

jedną instancję zmiennej. Konserwacja jest kolejnym dobrodziejstwem, ponieważ dzięki wdrożeniom 

magistrali polowej po raz pierwszy stało się możliwe przewidywanie problemów przy użyciu danych 

diagnostycznych dostępnych dla urządzeń z magistralą polową. Stanowiło to podstawę dla strategii 

predykcyjnej i proaktywnej konserwacji, które są często uważane za jeden z czynników napędzających 

wdrażanie IIoT. Fieldbus jest nadal w użyciu i będzie jeszcze przez jakiś czas ze względu na długą 

żywotność sprzętu produkcyjnego i chęć zachowania standardów branżowych. Jednak wraz z 

pojawieniem się Ethernetu przemysłowego wypiera się magistrala polowa. 

Nowoczesne protokoły komunikacyjne Przemysłowy Ethernet 

Ethernet przemysłowy nie różni się zbytnio od Ethernetu, którego używamy w biznesie. Ethernet 

przemysłowy wykorzystuje tę samą ramkę i protokół, ale różnica polega na tym, że wykorzystuje 

znacznie bardziej wytrzymałe okablowanie i złącza. Oznacza to w praktyce, że Ethernet przemysłowy 

jest w 100% interoperacyjny ze standardowym Ethernetem na poziomie danych i protokołów. Ethernet 



przemysłowy wykorzystuje solidne okablowanie, ponieważ musi zazwyczaj wytrzymać trudne warunki 

środowiska z wyższymi temperaturami i wyższymi poziomami wibracji, zakłóceń i wilgotność. Te trudne 

warunki środowiskowe sprawiły, że standardowe okablowanie Ethernet kategorii 5/6 i tanie 

plastikowe złącza RJ45 nie były odpowiednie. Zastosowanie światłowodów może złagodzić niektóre z 

tych problemów, takie jak zakłócenia. Niektóre wczesne wdrożenia Ethernetu napotkały problemy z 

powodu wykrywania kolizji i półdupleksowego charakteru wczesnych specyfikacji. Jednak praca w 

pełnym dupleksie usuwa te wczesne problemy, a Ethernet jest teraz używany we wdrożeniach w czasie 

rzeczywistym ze względu na jego nieodłączną zdolność do komunikacji w warstwie adresu MAC, dzięki 

czemu jest szybszy niż TCP/IP. Zaletą korzystania z wszechobecnego standardu, takiego jak 

standardowy protokół Ethernet 802.xx, jest to, że integracja z sieciami IP, takimi jak biznesowe sieci 

LAN, WAN i Internet, jest trywialna. Podobnie integracja z aplikacjami i usługami biznesowymi 

dostępnymi w chmurze jest również prosta, ponieważ do przekształcania lub tłumaczenia pakietów nie 

są wymagane żadne bramy. Wszystkie mogą komunikować się przez Ethernet. Istnieje również 

możliwość łączenia się z większą liczbą urządzeń z większą przepustowością i szybkością przy użyciu 

większych pakietów danych. Jednak to ostatnie może być również postrzegane jako wada, ponieważ 

minimalny pakiet Ethernet to 64 bajty, podczas gdy ogólnie systemy przemysłowe mają tendencję do 

wysyłania danych w małych pakietach około 8-10 bajtów. Niestety, jak widzieliśmy, wiele formatów 

Ethernetu przemysłowego nie jest interoperacyjnych. Dzieje się tak pomimo tego, że wszystkie 

obsługują podstawowe warstwy Ethernet i TCP/IP od 1-4. Również w warstwie 7, warstwie aplikacji, 

oraz w ogólnych modelach komunikacyjnych enkapsulacji i zarządzania, różne implementacje 

Ethernetu przemysłowego różnią się. Na przykład niektóre z nich to modele enkapsulacji, takie jak 

Ethernet/IP, magistrala polowa i systemy dystrybucji, takie jak Profinet. Dzięki technikom enkapsulacji 

istniejące pakiety telegramów magistrali polowej są po prostu enkapsulowane w kontenerach TCP lub 

UDP. Po hermetyzacji pakiety TCP lub UDP zawierające datagramy magistrali polowej są 

transportowane przez sieć Ethernet jako ramki Ethernet, tak jak każdy inny pakiet IP. Zaletą tej metody 

jest to, że żadna z podstawowych technologii magistrali polowej nie musi być zmieniana. Wszystko, co 

jest wymagane, to odpowiednia magistrala polowa do bramki Ethernet. Ta metoda umożliwia szybkie 

i wydajne wdrożenie bez żadnych zmian inżynieryjnych w maszynach lub systemach PLC. W tej 

konfiguracji Ethernet działa jak szkielet, zapewniając dużą przepustowość i szybkości, których brakuje 

technologiom fieldbus. Obsługa ruchu, w którym czas ma krytyczne znaczenie, jest głównym 

problemem w przemysłowym Internecie, ponieważ większość maszyn i procesów produkcyjnych ma 

krytyczne znaczenie czasowe. Typowe czasy reakcji zdalnych wejść/wyjść Ethernet wynoszące około 

100 ms są niedopuszczalne w produkcji, gdzie wymagane są deterministyczne czasy w zakresie 

mikrosekund. W związku z tym Industrial Ethernet musi w jakiś sposób rozwiązać ten problem i można 

go rozwiązać kilkoma metodami. 

Enkapsulowana magistrala polowa lub protokół aplikacji 

Jedną z metod przyspieszania czasu reakcji sieci Ethernet w przypadku ruchu krytycznego czasowo jest 

enkapsulacja ruchu magistrali polowej w kontenerach TCP/UDP i tunelowanie go przez sieć Ethernet. 

Nie skróci to znacząco czasu reakcji, chociaż skróci go do około 20 ms na lokalnym małym segmencie. 

Jednak użycie synchronicznych portów Ethernet lub protokołu precyzyjnego czasu (IEEE 1588) wraz z 

bezpośrednim adresowaniem MAC - przy użyciu natywnych technik adresowania Ethernet bez żadnego 

adresowania IP - skróci czas reakcji do 1 ms. Inną techniką jest zapewnienie trzech kanałów. Działa to, 

jeśli udostępniasz ruch w segmencie, na przykład protokoły i dane aplikacji, niekrytyczny ruch wrażliwy 

na czas i ruch wrażliwy na czas krytyczny. Użyj standardowego protokołu TCP/IP do obsługi ruchu 

aplikacji i zasady dostarczania typu best-effort (5–10 ms). Następnie, w przypadku ruchu 

niekrytycznego, ale wciąż wrażliwego na czas (1ms), można użyć priorytetyzacji na poziomie pakietu 

danych, aby nadać tym pakietom priorytet. Wreszcie, w przypadku ruchu, w którym czas ma krytyczne 



znaczenie, możemy zainstalować szybkie przełączanie sprzętu w warstwie Ethernet, aby skrócić czas 

do 0,2 ms. Jak widać z wielu formatów dostępnych dla Ethernetu przemysłowego, nie będzie jednego 

rozmiaru, który pasuje do wszystkich i będą przypadki, w których będziemy musieli zintegrować 

magistralę polową, 4-20ma i RS232 z Ethernetem, aby zapewnić łączność z urządzenia w sieci 

zbliżeniowej. Jednak to, o czym tutaj mówiliśmy, to tylko dziedzictwo i obecne technologie 

komunikacyjne między innymi w produkcji, przetwarzaniu, automatyzacji pojazdów i sieci. Nadal 

musimy wziąć pod uwagę technologie komunikacyjne, które nie mają krytycznego znaczenia dla czasu, 

dzięki którym Internet Rzeczy jest możliwy. Problem polega na tym, że tych technologii 

bezprzewodowych jest jeszcze więcej i nie, nie ma jednego rozwiązania, które pasowałoby do 

wszystkich scenariuszy. 

Standardowy Ethernet 

Protokół Ethernet 02.3, który jest technologią sieciową i protokołem wybieranym przez firmy 

komercyjne i korporacyjne, jest dziś wszędzie. Ethernet to zarówno protokół, jak i technologia. Jest 

transportowany drutem miedzianym (kable kat. 5/6), światłowodami i falami radiowymi (Wi-Fi i 

mikrofalami) w zastosowaniach krótkiego, średniego i dalekiego zasięgu. Ethernet jest popularny, 

ponieważ na początku lat 80. stał się dominującą technologią sieciową w rozwijającej się komercyjnej 

sieci komputerowej. Ethernet był tańszy w kablu niż konkurenci, tacy jak TokenRing, i łatwiejszy dla 

projektantów sieci do planowania topologii sieci oraz dla techników do wdrażania i rozwiązywania 

problemów. W rezultacie Ethernet stał się de facto technologią sieciową w przedsiębiorstwie i dziś jest 

mało prawdopodobne, aby spotkać się z czymkolwiek innym w komercyjnych lub biznesowych sieciach 

komputerowych. Protokół Ethernet opiera się na założeniu, że każda karta sieciowa zainstalowana w 

urządzeniu będzie miała unikalny adres MAC, który jest na stałe zakodowany lub wypalony w 

urządzeniu, co czyni go wyjątkowym. Ze względu na tę zasadę wyjątkowości każde urządzenie może 

być po prostu adresowane za pomocą tego adresu MAC. W rezultacie Ethernet hermetyzuje dane, 

które chce wysłać, z nagłówkami ramek, które są źródłowym i docelowym adresem MAC maszyny 

nadawcy i odbiorcy. Ethernet może następnie przekazać tę ramkę do sterowników warstwy fizycznej, 

aby przetransportować je przez wybrane media, miedziane, optyczne lub bezprzewodowe. Odbiorca, 

podobnie jak wszystkie inne urządzenia Ethernet w sieci, nasłuchuje każdego ruchu opatrzonego jego 

unikalnym adresem i przetwarza tylko pakiety opatrzone jego unikalnym adresem, adresem 

rozgłoszeniowym (wiadomość dla wszystkich urządzeń) lub adresem multiemisji (adres grupowy). jeśli 

jest członkiem subskrybowanym. To sprawia, że Ethernet jest bardzo łatwy do zrozumienia na tym 

wysokim poziomie. Ethernet ma pewne ograniczenia, a przynajmniej tak było na początku, przez co nie 

nadaje się do użytku przemysłowego. Na przykład wczesne standardy były półdupleksem, co oznaczało, 

że mógł nadawać lub odbierać tylko jeden na raz, a nie jednocześnie. Ponadto był oparty na 

współdzielonych mediach, więc karta sieciowa musiała wykrywać, kiedy nie ma innej komunikacji, a 

media były dostępne. W wyniku tych współdzielonych mediów rozgłoszeniowych i potencjalnie dużej 

kolizji domen Ethernet wymagał wykrywania kolizji, co oznaczało, że karta sieciowa musiała 

nasłuchiwać i wykrywać kolizje oraz być przygotowana do retransmisji ramek. Te wczesne projekty były 

dobre do zastosowań korporacyjnych i komercyjnych w małych sieciach, które były wówczas normą, 

ale nie nadawały się do celów przemysłowych, które wymagały bardziej deterministycznej wydajności 

w czasie rzeczywistym. Dlatego Ethernet powoli zdobywał akceptację w zastosowaniach 

przemysłowych, stąd wszystkie te technologie magistrali polowych, które mamy dzisiaj. Jednak wraz z 

gwiezdnym rozwojem Ethernetu nastąpiły znaczne ulepszenia technologiczne w standardach. Obecnie 

Ethernet nie cierpi już z powodu tych wcześniejszych ograniczeń projektowych, a zaawansowane 

przełączanie Ethernet w trybie pełnego dupleksu sprawia, że kolizje są zbędne. Ethernet jest również 

zdolny do pracy z szybkością transmisji do 100 Gb/s w przypadku kabli światłowodowych o dużej 

odległości. W konsekwencji Ethernet wychodzi z przedsiębiorstwa do zastosowań przemysłowych. Jest 



już stosowany w dalekosiężnych rdzeniowych sieciach przesyłu danych DWDM i uzurpował sobie 

technologie TDM w radiowym backhaul dla telekomunikacji w sieciach operatorów komórkowych 

(3G/4G/LTE). Dlatego też, ze względu na elastyczność, wszechobecność i bliski związek Ethernetu z 

pakietem protokołów TCP/IP, możemy oczekiwać, że będzie on odgrywał dużą rolę w przemysłowym 

Internecie. 

Technologie komunikacji bezprzewodowej 

Mnóstwo komunikacji bezprzewodowej w ciągu ostatnich dwóch dekad było jednym z czynników 

napędzających przyjęcie Internetu Rzeczy przez konsumentów i branżę. Zanim technologie 

bezprzewodowe stały się wszechobecne w domu, konsumenci mieli wszystko, czego potrzebowali do 

zbudowania własnego inteligentnego domu; w rzeczywistości technologia istnieje od wczesnych lat 80-

tych. Problem polegał na tym, że nie było możliwości podłączenia eleganckiego sterownika 

mikroprocesorowego do czujników i elementów wykonawczych bez prowadzenia przewodów po 

całym domu. Byłoby to oczywiście bardzo destrukcyjne i potencjalnie szkodliwe, więc nie było warte 

zachodu. Wi-Fi, Bluetooth i ZigBee usunęły tę dużą barierę dostępu i teraz możemy łączyć urządzenia. 

Jednak – i jest to powracający temat – nie ma jednego standardu bezprzewodowego, który pasowałby 

do wszystkich celów. Szereg technologii bezprzewodowych powstał, ponieważ służą one różnym 

celom. Niektóre, takie jak Wi-Fi (802.11), są zaprojektowane z myślą o dużej przepustowości i 

przepustowości do przeglądania i pobierania z Internetu. Z drugiej strony Bluetooth został 

zaprojektowany, aby zapewnić osobistą sieć do bezprzewodowego łączenia urządzeń, które nosisz lub 

nosisz, takich jak telefon komórkowy lub zegarek, z zestawem słuchawkowym, a zatem wymaga 

krótkiego zasięgu oraz mniejszej mocy i przepustowości . Niszą ZigBee było łączenie urządzeń w całym 

domu, więc jego zasięg i możliwości mieściły się gdzieś pomiędzy Wi-Fi a Bluetooth, a przynajmniej tak 

się zaczęło. Obecnie ZigBee obejmuje sąsiednie sieci (NAN) w przemysłowych scenariuszach IoT, a 

zasięg i możliwości Bluetooth również uległy poprawie poza zakresem PAN (sieci osobistej). Niezależnie 

od technologii, którą zdecydujesz się zastosować, zawsze będzie ona miała ograniczenia, takie jak 

zasięg, przepustowość, moc, rozmiar fizyczny i koszt. Dlatego podczas oceny technologii 

bezprzewodowej najlepiej dostosowanej do Twoich potrzeb należy ostrożnie podejść. 

IEEE 802.15.4 

Jednym z pierwszych rozwiązań IoT jest standard IEEE 802.15.4 o niskim poborze mocy. Po raz pierwszy 

w 2003 r. ustanowiono standardy dla komercyjnych radiotelefonów o małej mocy. Standard został 

zaktualizowany w 2006 i 2011 roku, aby zapewnić jeszcze bardziej wydajną energetycznie technologię 

radiową. IEEE 802.15.4 jest podstawą specyfikacji ZigBee, ISA100.11a, WirelessHART i MiWi, z których 

każda dodatkowo rozszerza standard poprzez opracowanie wyższych warstw, które nie są 

zdefiniowane w IEEE 802.15.4. Alternatywnie, 802.15.4 może być używany z 6LoWPAN i 

standardowymi protokołami internetowymi do zbudowania bezprzewodowego wbudowanego 

Internetu.  

Niska energia Bluetooth 

Niskoenergetyczna technologia Bluetooth – znana również jako Bluetooth 4.0 lub Bluetooth Smart – 

to wersja technologii Bluetooth zaprojektowana specjalnie dla IoT. Jak sama nazwa wskazuje, jest to 

wersja technologii przyjazna dla zasilania i zasobów, zaprojektowana do pracy na urządzeniach o 

niskim poborze mocy, które zwykle działają przez krótki czas, pobierając energię lub zasilając ją z baterii 

wielkości monety. Jedną z głównych zalet Bluetooth jest to, że istnieje od dziesięcioleci, więc istnieją 

miliardy urządzeń obsługujących Bluetooth. Ponadto Bluetooth jest dobrze znanym i uznanym 

standardowym protokołem bezprzewodowym z szeroką obsługą wielu dostawców i 

interoperacyjnością, co czyni go idealną technologią dla programistów. Inne zalety to niska moc 



szczytowa, średnia i bezczynna, co pozwala urządzeniom działać na źródłach o niskim poborze mocy. 

Technologia Bluetooth sprawia, że idealnie nadaje się do urządzeń o niskim poborze mocy, takich jak 

węzły WSN w sieciach brzegowych IIoT i M2M. Bluetooth działa na krótkim zasięgu, a urządzenia 

obsługujące technologię Bluetooth łączą się ze sobą w relacji master/slave w celu komunikowania się. 

Istnieje kilka wersji specyfikacji Bluetooth, które są zoptymalizowane pod kątem konkretnych 

przypadków użycia, takich jak Basic Rate i Extended Data Rate dla głośników i zestawów 

słuchawkowych, podczas gdy Bluetooth Smart zostanie wdrożony w inteligentnych urządzeniach IoT. 

Jednak to, co sprawia, że Bluetooth jest odpowiedni dla węzłów WSN, to jego zdolność do tworzenia 

sieci ah-hoc zwanych pikonetami. Piconet to grupa sparowanych urządzeń Bluetooth, która może 

tworzyć się dynamicznie, gdy urządzenia zbliżają się lub opuszczają. Piconet składa się z dwóch do 

ośmiu urządzeń, które komunikują się na niewielkie odległości. (Pamiętasz pierwotny cel Bluetooth 

jako sieci osobistej (PAN) do bezprzewodowego łączenia słuchawek, telefonów komórkowych i innych 

osobistych urządzeń elektronicznych?) Ponadto wszechobecność Bluetooth, miniaturowy format, niski 

koszt i łatwość obsługi sprawiają, że jest to bardzo atrakcyjny zasięg technologii bezprzewodowych. 

ZigBee i ZigBee IP 

ZigBee to otwarta globalna technologia bezprzewodowa, zaprojektowana specjalnie do użytku w 

obszarach konsumenckich, handlowych i przemysłowych. Dlatego ZigBee jest energooszczędny i łatwy 

w użyciu, a także jest wszechobecny w aplikacjach i urządzeniach sieciowych, wykrywających i 

sterujących IoT. ZigBee opiera się na standardzie IEEE 802.15.4, który definiuje warstwy fizyczne i MAC. 

Jednak tym, co wyróżnia ZigBee, jest to, że jest nadzbiorem IEEE 802.15.4, ponieważ zapewnia obsługę 

aplikacji i warstwy bezpieczeństwa. Umożliwia to współdziałanie z produktami różnych producentów. 

ZigBee działa na obszarze około 70 metrów, ale znacznie większe odległości można uzyskać podczas 

przekazywania komunikacji z jednego węzła ZigBee do drugiego w sieci. Główne zastosowania ZigBee 

802.15.4 to aplikacje sterujące i monitorujące, w których wymagany jest stosunkowo niski poziom 

przepustowości danych i wymagany jest niski pobór mocy. ZigBee działa w trzech wolnych od licencji 

pasmach: 2,4 GHz, 915 MHz w Ameryce Północnej i 868 MHz w Europie. Dlatego standard ZigBee może 

działać na całym świecie, chociaż dokładna specyfikacja każdego z pasm jest nieco inna. Przy 2,4 GHz 

dostępnych jest 16 kanałów, a maksymalna szybkość transmisji danych to 250 Kb/s. W przypadku 915 

MHz (Ameryka Północna) dostępnych jest 10 kanałów, a standard obsługuje maksymalną szybkość 

transmisji danych 40 Kb/s, podczas gdy przy 868 MHz (Europa) jest tylko jeden kanał, który może 

obsługiwać transfer danych z prędkością do 20 Kb/s. ZigBee obsługuje trzy topologie sieci - gwiazdę, 

siatkę, drzewo klastrowe lub sieci hybrydowe. Sieć gwiaździsta jest powszechnie używana, ponieważ 

jest najprostsza do wdrożenia. Jednak konfiguracje sieci mesh lub peer-to-peer umożliwiają wysoki 

stopień niezawodności do uzyskania. Wiadomości mogą być kierowane przez sieć, wykorzystując różne 

stacje jako przekaźniki. Zwykle istnieje wybór tras, których można użyć, co sprawia, że sieć jest bardzo 

solidna. Jeśli zakłócenia występują w jednej sekcji sieci, zamiast niej można użyć innej sekcji. 

Podstawowy standard ZigBee obsługuje 64-bitowe adresy IEEE oraz 16-bitowe krótkie adresy. Adresy 

64-bitowe jednoznacznie identyfikują każde urządzenie w sieci, podobnie jak urządzenia mają unikalny 

adres IP. Po skonfigurowaniu sieci używane są krótkie adresy, co umożliwia obsługę ponad 65 000 

węzłów.  

ZigBee IP 

Problem z oryginalnym standardem ZigBee polegał na tym, że nie obsługiwał IP, co było 

problematyczne w przypadku łączenia sieci ZigBee ze światem rzeczywistym. Jednak specyfikacja 

ZigBee IP opiera się na architekturze warstwowej i dlatego jest odpowiednia dla dowolnej warstwy 

łącza w rodzinie 802.15.4. ZigBee IP wykorzystuje to warstwowe podejście i zawiera technologie, takie 

jak 6LoWPAN i RPL, które optymalizują tworzenie siatki i routing IP dla bezprzewodowych sieci 



czujników. Ta mieszanka technologii daje rozwiązanie, które dobrze nadaje się do rozszerzenia sieci IP 

na technologie MAC/PHY oparte na IEEE 802.15.4. Włączając 6LoWPAN do swojego stosu, ZigBee może 

obsługiwać siatkę IP i routing. Dlatego ZigBee przypisuje węzłom różne funkcje w sieciach IP ZigBee, w 

zależności od ich pozycji i możliwości. Węzły mogą być koordynatorami IP ZigBee, routerami IP ZigBee 

i hostami IP ZigBee. Koordynatorzy kontrolują tworzenie i bezpieczeństwo sieci; wymaga to 

inteligentnego inteligentnego programowalnego urządzenia. Z drugiej strony routery IP mogą być 

dowolnymi urządzeniami inteligentnymi, ponieważ rozszerzają zasięg sieci. Podobnie hosty IP 

wykonują określone funkcje wykrywania lub sterowania na krawędzi. ZigBee IP został specjalnie 

opracowany do obsługi IP i najnowszych wymagań ZigBee Smart 2.0 NAN. ZigBee IP obsługuje 

6LoWPAN do kompresji nagłówków, IPv6, PANA do uwierzytelniania, RPL do routingu oraz TLS i EAP-

TLS do zabezpieczeń, protokoły transportowe TCP i UDP. Inne aplikacje internetowe, takie jak HTTP i 

mDNS, są obsługiwane jako aplikacje działające przez IP ZigBee. Jednak węzły IP ZigBee i węzły ZigBee 

standardowe lub PRO nie mogą znajdować się w tej samej sieci. Aby uzyskać interoperacyjność, będą 

one wymagały przejścia między nimi. ZigBee IP bezproblemowo współpracuje z innymi adresami 

MAC/PHY obsługującymi protokół IP, takimi jak Ethernet i Wi-Fi. 

Z-Wave 

Z-Wave to technologia komunikacji radiowej o małej mocy, która jest przeznaczona przede wszystkim 

do automatyki domowej dla produktów takich jak kontrolery lamp i czujniki. Zoptymalizowany pod 

kątem niezawodnej i niskiej latencji komunikacji małych pakietów danych z szybkością transmisji 

danych do 100 Kbit/s, działa w paśmie poniżej 1 GHz i jest odporny na zakłócenia z Wi-Fi i innych 

technologii bezprzewodowych w zakresie 2,4 GHz, takich jak Bluetooth lub ZigBee. Obsługuje sieci typu 

full mesh bez konieczności stosowania węzła koordynującego i jest bardzo skalowalny, umożliwiając 

sterowanie maksymalnie 232 urządzeniami. Z-Wave używa prostszego protokołu niż niektóre inne 

techniki RF, co umożliwia szybszy i prostszy rozwój. Jednak jedynym producentem chipów jest Sigma 

Designs, w porównaniu z wieloma źródłami innych technologii bezprzewodowych, takich jak ZigBee i 

inne. Istnieje wiele technologii sieci bezprzewodowych dostępnych do wyspecjalizowanego 

zastosowania w różnych branżach.  

Rozproszenie wsteczne Wi-Fi 

Nową technologią, która prawdopodobnie ma większe znaczenie dla konsumenckiego Internetu, ale 

prawdopodobnie może znaleźć swoje miejsce w IioT, jest rozproszenie wsteczne Wi-Fi . Ta technika 

opiera się na fakcie, że fale radiowe i ich energia mogą być odbijane od routera Wi-Fi w celu zasilania 

urządzeń pasywnych bez baterii. Urządzenie pasywne nie tylko odbierałoby energię wymaganą do 

działania, ale mogłoby również odbijać część tej energii do innego węzła Wi-Fi w celu wysłania 

transmisji radiowej. Jednym z największych problemów związanych z Internetem Rzeczy jest sposób 

zasilania wszystkich urządzeń. Odpowiedzią może być rozproszenie wsteczne Wi-Fi. Zamiast wszystkich 

urządzeń zasilanych bateriami guzikowymi, które w pewnym momencie będą wymagały wymiany, 

rozproszenie wsteczne Wi-Fi może zapewnić zasilanie tym urządzeniom. Technologia została 

wynaleziona przez University of Washington, który opracował prototyp znacznika o bardzo niskim 

poborze mocy z anteną. Te małe znaczniki można przyczepić do dowolnego urządzenia i mogą 

komunikować się z laptopami lub smartfonami z obsługą Wi-Fi, jednocześnie zużywając niewiele 

energii. Tagi monitorują sygnały Wi-Fi przemieszczające się w powietrzu między routerami a laptopami 

lub smartfonami. Tagi kodują dane, które odzwierciedlają, wprowadzając niewielką zmianę w sygnale 

bezprzewodowym. Laptopy i smartfony obsługujące Wi-Fi wykrywają następnie te drobne zmiany i 

mogą rozróżniać sygnał oraz odbierać dane z tagu. Zbierając moc z otaczających sygnałów RF, 

urządzenia pasywne mogą komunikować się, odbijając część tego sygnału do innych węzłów, 

aczkolwiek z niewielką zmianą.  



RFID 

Inną niezwykle popularną technologią bezprzewodową stosowaną w handlu detalicznym, 

komercyjnym i przemysłowym IoT jest system RFID. RFID wykorzystuje znaczniki do przechowywania 

informacji elektronicznych, które mogą być przesyłane bezprzewodowo za pośrednictwem pól 

elektromagnetycznych. W zależności od systemu tagi mogą być pasywne lub aktywne, co określa zasięg 

działania taga i czytnika RFID. Na przykład, niektóre znaczniki będą wykorzystywać energię z własnej 

fali radiowej odpytującej czytnika i po prostu działać jako pasywny transponder. Inne tagi pasywne 

mogą być zasilane przez indukcję elektromagnetyczną, która jest generowana, gdy zbliżają się do 

czytnika. Tego typu znaczniki mają bardzo krótkie zasięgi działania, ponieważ wymagają bliskości źródła 

elektromagnetycznego. Z drugiej strony, niektóre tagi są zasilane bateryjnie i aktywnie transmitują i 

mogą być umieszczone setki metrów od czytnika. Technologia RFID jest wykorzystywana w wielu 

branżach do identyfikacji i śledzenia zapasów, ludzi, przedmiotów i zwierząt ze względu na 

wszechstronność tagu i możliwość przyczepienia go do czegokolwiek. RFID jest również 

wykorzystywane w systemach płatności zbliżeniowych za pomocą kart, a nawet smartfonów do 

umieszczenia w bliskiej odległości od czytnika RFID. Jednak RFID nie zawsze wymaga tak bliskiego 

kontaktu; w niektórych przypadkach wystarczy nawet najkrótszy kontakt na odległość. Przykładem 

tego jest czas, w którym samochody sportowe okrążają tor. Nawet przy tak dużych prędkościach RFID 

działa wydajnie i niezawodnie oraz zapewnia dokładny czas. Kolejną zaletą RFID jest to, że tagi nie 

muszą być widoczne, a nawet widoczne, dzięki czemu można je łatwo ukryć w opakowaniach i 

produktach. Tagi RFID mogą być odczytywane jednocześnie przez czytnik, jeśli znajdują się w zasięgu, 

co jest dużą przewagą nad kodami kreskowymi, które są odczytywane pojedynczo. Jednocześnie 

można odczytać setki RFID. Miniaturyzacja znacznie poprawiła wykorzystanie RFID, ponieważ teraz tagi 

mogą mieć mikroskopijne rozmiary. Firma Hitachi wyprodukowała do tej pory najmniejszy 

zminiaturyzowany znacznik RFID o wymiarach 0,05 mm x 0,05 mm, a te znaczniki wielkości pyłu mogą 

pomieścić 38-cyfrowy numer na 128-bitowej pamięci ROM.  

NFC 

Near Field Communication (NFC) wyewoluowała z technologii RFID i jest obecnie powszechną metodą 

komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu w systemach płatności zbliżeniowych. Sposób, w jaki 

działa NFC, polega na tym, że chip wbudowany w kartę bankową działa na przykład jako jeden koniec 

łącza bezprzewodowego, gdy jest zasilany przez obecność innego chipa NFC. W rezultacie niewielkie 

ilości danych mogą być przesyłane między dwoma chipami. Dzięki NFC nie jest konieczne parowanie 

urządzeń, a zasięg jest ograniczony do kilku centymetrów. NFC stało się popularne wśród twórców 

aplikacji na smartfony, którzy tworzą systemy płatności lub metody przesyłania kontaktów między 

telefonami, po prostu umieszczając je blisko siebie.  

Thread 

Bardzo nowy protokół sieciowy IPv6 oparty na protokole IP przeznaczony dla środowiska automatyki 

domowej nazywa się Thread . W oparciu o 6LoWPAN, Thread nie jest protokołem aplikacji IoT, takim 

jak Bluetooth czy ZigBee. Jednak z punktu widzenia aplikacji jest on przede wszystkim zaprojektowany 

jako uzupełnienie Wi-Fi, ponieważ uznaje, że chociaż Wi-Fi jest dobre dla wielu urządzeń 

konsumenckich, ma ograniczenia w użyciu w konfiguracji automatyki domowej. Wprowadzony w 

połowie 2014 r. przez ThreadGroup protokół royalty-free oparty jest na różnych standardach, w tym 

IEEE802.15.4 (jako protokół bezprzewodowego interfejsu powietrznego), IPv6 i 6LoWPAN, i oferuje 

elastyczne rozwiązanie oparte na protokole IP dla IoT . Zaprojektowany do pracy na istniejących 

bezprzewodowych układach krzemowych IEEE802.15.4 od dostawców układów, takich jak Freescale i 

Silicon Labs, Thread obsługuje sieć kratową wykorzystującą nadajniki-odbiorniki radiowe IEEE802.15.4 



i jest w stanie obsłużyć do 250 węzłów z wysokimi poziomami uwierzytelniania i szyfrowania. 

Stosunkowo prosta aktualizacja oprogramowania powinna umożliwić użytkownikom uruchamianie 

wątków na istniejących urządzeniach obsługujących standard IEEE802.15.4.  

6LowPAN 

Urządzenia radiowe o małej mocy muszą przesyłać swoje dane w sposób terminowy i wydajny, a do 

tego potrzebne są ulepszenia protokołów komunikacyjnych. Istniejące protokoły IP charakteryzują się 

zbyt dużym obciążeniem pakietów dla większości wbudowanych czujników, które przesyłają tylko 

niewielkie ilości danych. Stosunek narzutu do danych jest nie do zaakceptowania, więc potrzebny był 

nowy, wydajniejszy protokół komunikacyjny, który nadal był kompatybilny z IP, zwany 6LoWPAN. 

6LoWPAN jest skrótem od IPv6 w sieciach osobistych o małej mocy. 6LoWPAN zapewnia enkapsulację 

i kompresję nagłówków dla pakietów IPv6, co zapewnia krótsze czasy transmisji. Zamiast być 

technologią protokołu aplikacji IoT, taką jak Bluetooth lub ZigBee, 6LoWPAN jest protokołem 

sieciowym, który definiuje mechanizmy enkapsulacji i kompresji nagłówków. Standard ma swobodę w 

zakresie pasma częstotliwości i warstwy fizycznej i może być używany na wielu platformach 

komunikacyjnych, w tym Ethernet, Wi-Fi, 802.15.4 i ISM sub-1GHz. Kluczowym atrybutem jest stos 

IPv6, który w ostatnich latach był bardzo ważnym wprowadzeniem umożliwiającym IoT. IPv6 oferuje 

około 5 x 1028 adresów dla każdej osoby na świecie, umożliwiając każdemu osadzonemu obiektowi 

lub urządzeniu na świecie posiadanie własnego unikalnego adresu IP i łączenie się z Internetem. 

Specjalnie zaprojektowany do automatyzacji domu lub budynku, na przykład, IPv6 zapewnia 

podstawowy mechanizm transportu do tworzenia złożonych systemów sterowania i komunikacji z 

urządzeniami w opłacalny sposób za pośrednictwem sieci bezprzewodowej o niskim poborze mocy. 

Zaprojektowany do wysyłania pakietów IPv6 przez sieci oparte na IEEE802.15.4 i implementacji 

otwartych standardów IP, w tym TCP, UDP, HTTP, COAP, MQTT i gniazd internetowych, standard 

oferuje węzły adresowalne od końca do końca. Pozwala to routerowi na podłączenie sieci do IP. 

6LoWPAN to solidna, skalowalna i samonaprawiająca się sieć mesh. Routery mesh mogą kierować dane 

przeznaczone dla innych urządzeń, podczas gdy hosty mogą spać przez długi czas.  

RPL 

Problemy z routingiem są bardzo trudne w przypadku sieci o niskim poborze mocy, takich jak 

6LoWPAN. Wynika to z urządzeń działających na słabych stratnych łączach radiowych, a sytuacja jest 

spowodowana niską mocą dostępną dla węzłów zasilanych bateryjnie. Problemem są wieloskokowe 

topologie siatki i częste zmiany topologii. Jest to szczególnie ważne, jeśli mobilność jest kolejnym 

aspektem projektowania. Jednym z rozwiązań do pracy w sieciach ze stratami jest RPL , który może 

obsługiwać wiele różnych warstw łączy, w tym te, które są ograniczone i potencjalnie stratne. 

Projektanci zazwyczaj używają RPL w połączeniu z urządzeniami hosta lub routera o bardzo 

ograniczonych zasobach, jak w automatyce budynków/domu, środowiskach przemysłowych i 

zastosowaniach miejskich. RPL wydajnie i szybko buduje wiedzę o routingu sieciowym, którą może 

rozprowadzać między połączonymi węzłami. Węzły RPL w sieci są zazwyczaj połączone ścieżkami z 

wieloma przeskokami do małego zestawu urządzeń root. Urządzenia root są odpowiedzialne za 

zbieranie informacji o trasach. Każde urządzenie wyznaczające trasę tworzy zorientowany na cel cel 

acykliczny wykres (DODAG), który jest wizualizacją otaczającej sieci, która uwzględnia koszty łącza, 

atrybuty węzła i informacje o stanie, tak aby można było wykreślić najlepszą ścieżkę do każdego węzła. 

RPL może obejmować różne rodzaje informacji o ruchu i sygnalizacji wymienianych między hostami. 

Obsługuje ruch Multipoint-to-Point (MP2P), Point-to-Multipoint (P2MP) i Point-to-Point (P2P). 

Protokoły komunikacji sieci zbliżeniowej 



Rozważając protokół komunikacyjny dla sieci zbliżeniowej i dostępowej, należy wziąć pod uwagę 

różnorodność i możliwości istniejących urządzeń oraz protokołów niższych warstw komunikacyjnych. 

Jak dowiedziałeś się w poprzedniej sekcji, nie wszystkie protokoły obsługują IP, więc musisz wziąć pod 

uwagę te protokoły, próbując znaleźć wspólny protokół warstwy danych i sieci. 

Protokół internetowy (IPv4) 

IP występuje w dwóch różnych odmianach — IPv4 i IPv6. Uważa się, że protokół IPv4 dobiegł końca i 

jesteśmy wzywani do przejścia na IPv6. Jednak dzieje się to już od ponad dekady, a każdy rok jest 

ogłaszany jako rok masowych wdrożeń IPv6. Każdy rok mija bez dalszych postępów. Dzieje się tak, 

ponieważ biznes, handel i przemysł widzą niewielką przewagę, ale potencjalnie ogromne zakłócenia i 

koszty związane z migracją do IPv6. Dlatego zmiany przebiegają znacznie wolniej niż oczekiwano. 

Internet przemysłowy może to zmienić, ponieważ IPv6 jest postrzegany jako kluczowy czynnik 

technologiczny dla IIoT. Na razie jednak IPv4 jest znacznie bardziej powszechny na całym świecie. 

Ponieważ technolodzy znaleźli sposoby na przezwyciężenie wielu dostrzeganych niedociągnięć IPv4, 

prawdopodobnie będzie on istniał jeszcze przez jakiś czas. Dlatego w kontekście IIoT musimy rozważyć 

oba warianty, ponieważ bez wątpienia IPv4 będzie dostępny przez co najmniej kolejną dekadę. W 

rezultacie pokrótce przyjrzymy się obu protokołom na wysokim poziomie, w tym o tym, jak działają, co 

musisz wiedzieć o pracy z każdym z nich i jak sprawić, by współistniały w sieci rzeczy. Oczywistą różnicą 

między wersjami jest format adresu. Adres IP to unikalny identyfikator, który protokół internetowy (IP) 

przypisuje każdemu węzłowi lub hostowi w sieci. Host to wszystko, co wymaga połączenia i 

komunikowanie się z innymi hostami przez sieć. Hostami mogą być komputery (serwery i pecety), 

drukarki sieciowe, smartfony, tablety, a nawet telewizory i lodówki. Sieć to grupa co najmniej dwóch 

hostów, które łączą się za pomocą wspólnego protokołu (języka) komunikacji. Obecnie 

najpopularniejszą i najbardziej rozpowszechnioną metodą łączenia hostów jest Ethernet lub Wi-Fi, a 

najpopularniejszym protokołem jest IP. Adres IP jest w rzeczywistości 32-bitowym adresem binarnym, 

ponieważ komputery i procesory wbudowane w inne hosty rozmawiają w systemie binarnym. Jednak, 

aby były czytelne dla człowieka, są one określane w notacji kropkowo-dziesiętnej, która składa się z 

czterech liczb dziesiętnych oddzielonych kropkami, każda z przedziału od 0 do 255. Dlatego 32-bitowy 

adres binarny jest podzielony na cztery oktety (8-bitowe) i odwzorowuje cztery liczby dziesiętne 

oddzielone kropkami. 

 

Wszystkie adresy IPv4 są zgodne z tym czterobajtowym formatem. IP istnieje już od dłuższego czasu, a 

sposób jego adresowania ewoluował w zależności od okoliczności. W czasach przed internetem adresy 

IP były używane swobodnie i bez rzeczywistego konsensusu co do tego, jaka część była siecią, a która 

dla hostów. Oczywiście, aby protokół się powiódł, musiała istnieć uzgodniona struktura, tak aby każdy, 

kto otrzyma pakiet adresu, mógł ustalić, do jakiej sieci należy i jaki jest identyfikator hosta. Powstały 

standard to klasy IP A, B, C i D, z zarezerwowanym piątym E. 



 

Adresy klasy A zostały przekazane dużym firmom technologicznym, takim jak IBM, Microsoft i Apple. 

Przestrzeń adresowa klasy B została przeznaczona dla dużych firm i uczelni, natomiast adresy klasy C 

zostały przeznaczone dla firm małych. Przez pewien czas była to standardowa polityka, aż na początku 

lat 90. nastąpiła gwałtowna ekspansja Internetu. W odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie na 

adresy IP i to w znacznie mniejszych segmentach, IANA wprowadziła CIDR (Classless Inter Domain 

Routing) w 1993 roku. CIDR opiera się na maskowaniu podsieci o zmiennej długości (VLSM), które nie 

ma stałej sieci i segmenty hosta. Zamiast tego pozwala, aby granica była elastyczna. Zaletą elastycznej 

maski jest to, że umożliwia ona projektantowi sieci dostosowanie maski w celu utworzenia dowolnej 

wielkości podsieci. VLSM był podstawą maskowania podsieci o elastycznej długości, co sprawiło, że 

pojęcie stałych klas stało się zbędne. VLSM działa na zasadzie pożyczania bitów, nakazując masce 

podsieci lądowanie na dowolnej granicy bitowej. Nie były już aktualne granice klas 8, 16 i 24; teraz 

granica może wynosić 17 lub 28. W rezultacie wprowadzono elastyczną maskę podsieci 

reprezentowaną przez skrót /(liczba bitów), taki jak /8 lub tradycyjną notację kropkowo-dziesiętną. 

Rozwój Internetu zdeterminował zmiany również pod innymi względami. Przed pojawieniem się 

Internetu adresy IP były przydzielane każdemu, kto o to prosił, w blokach klasowych. Nie było realnego 

popytu, a zatem nie brakowało adresów IP. Z perspektywy czasu była to strasznie marnotrawna 

polityka. Jednak wraz z gwałtownym wzrostem popytu na adresy IP w połowie lat 90. stało się jasne, 

że IPv4, pomimo pozornie ogromnej przestrzeni adresowej wynoszącej 2^32 lub ponad cztery miliardy 

adresów, jest nie do utrzymania. W celu rozwiązania problemu wprowadzono prywatne adresy IP. 

Prywatne adresy IP były taktycznym posunięciem mającym na celu złagodzenie problemu chronicznego 

niedoboru adresów IP. Trzy bloki adresów, pobrane z pierwotnych klas adresów IP A, B i C, zostały 

oznaczone jako prywatne i zarezerwowane tylko do użytku w granicach sieci prywatnych. 

 

IANA wyznaczyła te zakresy adresów IP do użytku przez każdego w celu adresowania własnych sieci 

prywatnych. Decyzja ta opierała się na założeniu, że bardzo niewiele komputerów używanych w 

prywatnych firmach lub rządach faktycznie potrzebowało połączenia z Internetem. Tak właśnie było i 

administratorzy sieci powoli zaczęli wprowadzać adresowanie prywatne w swoich sieciach 

biznesowych. Adresowanie prywatne stało się łatwiejsze do zaakceptowania, gdy zaczęły pojawiać się 

doniesienia o problemach z bezpieczeństwem w Internecie. Jednak było nowo powstająca technologia, 

która sprawiła, że adresowanie prywatne było nie tylko niechętnie akceptowane przez firmy, ale wręcz 

pożądane. 



Translacja adresów sieciowych 

NAT lub translacja adresów sieciowych to technologia zaimplementowana w routerach i firewallach, 

która tłumaczy prywatne (nielegalne/bezsensowne w Internecie) adresy na prawdziwe publiczne 

adresy IP. Oznaczało to, że komputery skonfigurowane z adresem prywatnym mogły teraz uzyskać 

dostęp do Internetu za pośrednictwem routera lub zapory. Administratorzy mogli zarządzać tymi 

pojedynczymi punktami wyjścia za pomocą list dostępu, a prawdziwe piękno polegało na tym, że był 

to jeden sposób. Komputer z adresem prywatnym mógł inicjować komunikację z witryną internetową 

w Internecie, nawiązywać sesję TCP i komunikować się z innym komputerem w Internecie, ale 

komputer był zabezpieczony przed bezpośrednim dostępem do systemu w Internecie. Dzieje się tak, 

ponieważ NAT uniemożliwia hostowi internetowemu dostęp (inicjowanie uzgadniania/sesji TCP) do 

hosta z adresem prywatnym w sieci prywatnej. 

Prywatne adresowanie i NAT przyczyniły się do wydłużenia oczekiwanej długości życia IPv4, podobnie 

jak wirtualny hosting witryn internetowych i internetowych usług w chmurze. Jednak nie miało to 

trwać długo, ponieważ inne destrukcyjne produkty powodowały wzrost popytu na IP. Technologia 

ADSL i smartfonów, a także tablety, ponownie doprowadziły IPv4 na skraj wyczerpania. Co więcej, 

zainteresowanie biznesu następcą technologii IPv6 jest spoko, a z każdym rokiem pojawia się coraz 

więcej wymówek, by nie migrować. IPv6 rozwiązuje wszystkie problemy IPv4 poprzez nieograniczoną 

podaż adresów, automatyczne adresowanie i brak problemów związanych z tworzeniem podsieci. IPv6 

to przyszłość — nie ma nikogo, kto by temu zakwestionował — ale adopcja jest boleśnie powolna. Być 

może należy to interpretować jako największy komplement IPv4. 

IPv6 

Dlaczego więc potrzebujemy nowej wersji IP, skoro IPv4 jest tak popularny? Pierwszym kluczowym 

czynnikiem wpływającym na poprawioną wersję IP jest wykładniczy wzrost Internetu, a globalne 

zapotrzebowanie na przestrzeń adresową IPv4 nasyciło dostępną pulę adresów. Internet rzeczy 

zapewnił również konieczność większej puli adresów, ponieważ wymaga protokołu, który ma 

wystarczająco dużą przestrzeń adresową, aby sprostać wymaganiom potencjalnie ogromnych ilości 

„rzeczy”, które ostatecznie zostaną podłączone do Internetu. IPv6 rozwiązuje ten problem, 

rozszerzając adresowalną przestrzeń adresową z 32 do 128 bitów. Innym powodem jest to, że IPv4 

został zaprojektowany przed internetem, a raczej w powijakach, kiedy tylko kilka uniwersytetów i 

instytucji rządowych było podłączonych. W związku z tym IPv4 nie ma wielu funkcji, które są uważane 

za niezbędne we współczesnym Internecie, na przykład sam IPv4 nie zapewnia żadnych funkcji 

bezpieczeństwa. W przypadku natywnego protokołu IPv4 dane muszą zostać zaszyfrowane przy użyciu 

innej aplikacji do szyfrowania bezpieczeństwa, takiej jak SSL/TLS, zanim zostaną przesłane przez 

Internet. W przeciwieństwie do tego, IPv6 wymaga IPSec, więc każdy pakiet jest szyfrowany bez 

potrzeby stosowania innego mechanizmu bezpieczeństwa. IPv4 ma nieefektywny stosunek nagłówka 

do ładunku, a nagłówek jest niepotrzebnie skomplikowany. IPv6 upraszcza nagłówek, usuwając wiele 

opcji IPv4 lub przenosząc je do rozszerzeń na końcu pakietu. Nagłówek IPv6 jest zatem tylko 

dwukrotnie większy niż nagłówek IPv4, mimo że rozmiar pakietu jest cztery razy większy. Zwiększona 

wydajność i prostota nagłówka umożliwia szybszy routing pomimo większego rozmiaru pakietu. W 

podobny sposób IPv4 nie ma wydajnego sposobu dostarczania danych o ścisłej jakości usług, ponieważ 

priorytetyzacja w IPv4 opiera się na klasach priorytetów i możliwości odrzucenia. IPv4 osiąga to za 

pomocą sześciobitowego DSCP (Differential Service Code Point) i bitów ECN (Explicit Congestion 

Notification), aby zapewnić podstawową szczegółowość między każdą klasą. Z drugiej strony IPv6 ma 

wbudowaną jakość usług we wszystkich węzłach mówiących IPv6. IPv6 osiąga to za pomocą klasy ruchu 

(8 bitów) i etykiet przepływu (20 bitów), które są używane do informowania bazowych routerów, jak 

efektywnie przetwarzać i trasować pakiet. Klasa ruchu używa tego samego 6-bitowego DSCP 



(Differential Service Code Point) i 2-bitowego ECN (Explicit Congestion Notification) jak IPv4; jednak 

20-bitowa etykieta przepływu jest ustawiana przez źródło w celu identyfikacji przepływu sesji, który 

jest używany w aplikacjach do przesyłania strumieniowego. Ulepszenie nagłówków IPv6 oznacza, że 

QoS jest utrzymywany nawet w publicznym Internecie, co jest niemożliwe w przypadku IPv4. Innym 

problemem związanym z IPv4 jest obciążenie administracyjne związane z utrzymaniem konfiguracji 

adresu klientów obsługujących IP, ponieważ mogą być konfigurowani ręcznie lub potrzebują jakiegoś 

mechanizmu konfiguracji adresu. Aby rozwiązać ten problem, protokół IPv6 konfiguruje swój własny 

unikalny adres globalny, a także własny adres łącza lokalnego, bez żadnych obciążeń 

administracyjnych. IPv6 ma również wiele innych godnych uwagi funkcji, które zapewniają korzyści w 

porównaniu z IPv4, takie jak jego rozszerzalność. Może obsługiwać znacznie więcej opcji i przyszłych 

rozszerzeń niż IPv4. Protokół IPv6 zapewnia również większą mobilność, na którą obecnie jest duże 

zapotrzebowanie, ponieważ umożliwia telefonom komórkowym przemieszczanie się do różnych 

obszarów geograficznych przy zachowaniu własnych adresów IP. Protokół IPv6 usprawnił również 

metody dostarczania pakietów i dostarczania, rezygnując z bardzo żądnej przepustowości metody 

transmisji, preferując mechanizmy dostarczania typu unicast, multicast i anycast. 

Typy adresów 

IPv6 ma 128 bitów przestrzeni adresowej podzielonej na dwie 64-bitowe sekcje, przy czym druga 

połowa adresu to ostatnie 64 bity będące adresem interfejsu. Aby adres interfejsu był unikalny, 

protokół IPv6 używa 48-bitowego adresu MAC interfejsu sieciowego jako unikalnego identyfikatora. 

Aby zachować niepowtarzalność, host pobiera własny adres MAC i dzieli go na dwie części. Następnie 

wstawia FF FE bajtu między dwa segmenty, tworząc unikalny 64-bitowy adres interfejsu sieciowego. 

Tam, gdzie IPv6 różni się znacznie od koncepcji adresowania IPv4, to IPv6 jest zaprojektowany tak, aby 

mieć wiele adresów na interfejs. Na przykład ma adres globalny, który jest odpowiednikiem adresu 

publicznego IPv4. Posiada również adres lokalny łącza, którego IPv6 używa do komunikacji z innymi 

hostami za pośrednictwem łącza współdzielonego lub podsieci. Wreszcie istnieje unikalny adres 

lokalny, który jest odpowiednikiem prywatnego adresu IPv4. Trzy najbardziej znaczące bity mogą 

odróżnić te trzy typy adresów od siebie. Adres globalny ma zawsze trzy bity ustawione na 001. Link 

local jest ustawiony na FD, a unique local jest ustawiony na FE. 

Podsieci IPv6 

Jedną z najbardziej przerażających cech IPv4 była koncepcja maski podsieci o zmiennej długości, która 

służyła do tworzenia podsieci przestrzeni adresowej na bity sieci i hosta. W przypadku protokołu IPv6 

sprawa jest znacznie prostsza, ponieważ 64 najmniej znaczące bity adresu 128-bitowego (ostatnie 64 

bity) zawsze wskazują adres hosta. Podsieć to osobny blok bitów o długości 16 bitów, który wskazuje 

podsieć, która zapewnia 65 000 możliwości. To więcej niż wystarczająco. Rysunek pokazuje, w jaki 

sposób adres routingu (48 bitów), podsieci (16 bitów) i adres hosta (64 bity) są uzyskiwane ze 128 

adresu IPv6. 



 

IPv6 dla IIoT 

W poprzedniej sekcji rozważyliśmy różnice między IPv4 i IPv6; jednak, jakie konkretne cechy IPv6 

sprawiają, że jest on idealnie dopasowany do IIoT? Najbardziej oczywistym powodem używania 

protokołu IPv6 zamiast IPv4 jest ogromna dostępność globalnych adresów IP. Sama skalowalność IPv6 

jest oszałamiająca. Zapewnia 2128 unikalnych adresów, co stanowi 3,4 × 1038 adresów, co jest 

naprawdę ogromną liczbą. Jednak nie chodzi tylko o to, że adresy te będą niewyczerpane, ale również 

o to, że IPv6 neguje wymagania NAT (translacji adresów sieciowych). NAT łamie prawdziwy model 

internetowy, ponieważ chociaż hosty w sieci prywatnej mogą uzyskać dostęp do serwerów 

internetowych w Internecie, jest odwrotnie, a hostów NAT nie można uzyskać z Internetu. Czasami jest 

to uważane za główną zaletę NAT w kontekście bezpieczeństwa i przedsiębiorstwa. Jednak w 

kontekście IIoT NAT nie jest pożądany, ponieważ pożądany jest globalny dostęp do „rzeczy”. Co więcej, 

IPv6 jest dostosowany do Internetu Rzeczy, ponieważ istnieje skompresowana wersja IPv6 o nazwie 

6LoWPAN. Jest to prosty i wydajny mechanizm skracania rozmiaru adresu IPv6 dla urządzeń z 

ograniczeniami, podczas gdy routery graniczne mogą tłumaczyć te skompresowane adresy na zwykłe 

adresy IPv6. Ponadto problem związany z ograniczonymi urządzeniami obsługującymi stos IPv6 został 

rozwiązany za pomocą małych stosów, takich jak Contiki, które wymagają nie więcej niż 11,5 KB. 

Bramy 

Po zbadaniu niezliczonych technologii komunikacyjnych - zarówno przewodowych, jak i 

bezprzewodowych – które umożliwiają łączenie urządzeń (rzeczy) w ramach sieci zbliżeniowej, 

konieczne jest wyobrażenie sobie, w jaki sposób łączymy wszystkie te warianty protokołów w celu 

połączenia z siecią szkieletową IP. Początkowo sieć dostępowa, będąca kanałem komunikacyjnym 

łączącym urządzenia brzegowe z serwerami aplikacji i kontrolerami, byłaby trywialnym procesem. 

Jednak jest to dalekie od tego, ponieważ musimy tłumaczyć protokoły inne niż IP, takie jak Rs232, 4-

20ma, protokoły bezprzewodowe, takie jak ZigBee, Bluetooth, a nawet przewodowe protokoły czasu 



rzeczywistego, takie jak Profinet i magistrala polowa na interfejs z standardowy interfejs IP. W końcu 

te protokoły mają głębokie różnice elektryczne i inżynieryjne. Sposób, w jaki jest to osiągane, odbywa 

się za pośrednictwem bramek, a są to urządzenia zwykle strategicznie rozmieszczone w celu 

tłumaczenia i konwertowania charakterystyk elektrycznych jednego protokołu na inny. Prostym 

przykładem jest konwerter szeregowy RS232 na USB. Oczywiście istnieje wiele innych technologii, 

takich jak magistrala polowa do Ethernetu i 4-20 ms do Ethernetu, które możemy hermetyzować i 

tunelować przez sieć Ethernet. Czasami możemy tylko tunelować natywny ładunek przez Ethernet w 

celu dostarczenia do innego węzła magistrali polowej. W takim przypadku enkapsulacja jest 

wykonywana na wejściu do sieci Ethernet, a dekapsulacja na wyjściu, dzięki czemu datagram jest 

dostarczany w tym samym formacie. Co więcej, możemy w podobny sposób tunelować technologie 

bezprzewodowe, takie jak ZigBee i Bluetooth oraz wszystkie inne, aby przekazać ich ładunek do 

podobnej aplikacji lub aplikacji w chmurze. Bramy to urządzenia, które umożliwiają nam przejście z 

jednego protokołu na drugi, w przypadku Internetu przemysłowego jest to zazwyczaj pomiędzy 

protokołem natywnym a Ethernetem. Aby pokazać, jak to działa, spójrz na rysunki . 

 

 

 



Rysunek pierwszy przedstawia węzły magistrali polowej komunikujące się przez sieć szkieletową 

Ethernet. Na rysunku drugim widać, jak urządzenia ZigBee i Bluetooth łączą się z siecią dostępową IP z 

uruchomionym IP. Następnie Ethernet on Copper przekształca się w sieć MPLS działającą na 

światłowodzie w celu ustanowienia linii prywatnej. Chodzi o to, że bramy pozwalają nam integrować 

różne technologie i protokoły we wspólnej sieci. Jest to niezwykle ważne przy budowaniu połączonych 

sieci. Możesz budować złożone interfejsy i różnorodne heterogeniczne sieci, które wyglądają jak na 

rysunku pierwszym. Głównym wnioskiem jest to, że nie ma znaczenia, jakiej technologii używamy w 

sieci zbliżeniowej do łączenia naszych urządzeń; nadal możemy łączyć się przez bramy ze wspólną 

infrastrukturą IP. Przyjrzyj się ponownie oryginalnemu uproszczonemu modelowi na rysunku drugim. 

Widzimy, że nie jesteśmy ograniczeni do IP w sieci zbliżeniowej, o ile mamy bramę, która poradzi sobie 

z przejściem z formatu naturalnego - na przykład RS232 do IP/Ethernet. Wielkie pytanie, które się 

wtedy pojawia, dotyczy tego, czy dostępne są bramy do obsługi tego przejścia elektrycznego i formatu 

danych między tak różnymi technologiami. Cóż, tak, są i możemy to zademonstrować na rysunku 

drugim, gdzie widzimy wiele różnych technologii łączących lub tłumaczących przez urządzenie bramy. 

To może wydawać się proste, ale tutaj jest problem. Rozważmy technologię samochodowej magistrali 

polowej CAN. Technologia ta została opracowana do pracy w warstwie 2 modelu OSI, dzięki czemu 

każde urządzenie zainstalowane w samochodzie może się komunikować. Jednak aplikacja bez 

samochodu nie może się komunikować, ponieważ nie ma protokołu aplikacji ustanowionego w 

warstwie 7. W związku z tym potrzebujemy otwartej wersji CAN, która pozwoli samochodom różnych 

producentów na komunikację poprzez ustanowienie wspólnego protokołu warstwy 7 — stąd OpenCAN 

i Sieć DeviceNet. Te dwa samochody, a raczej ich urządzenia, mogą się komunikować, ponieważ mają 

wspólny projekt aplikacji warstwy 7. Podobnie jak w przypadku IP i Ethernet, wszystkie urządzenia 

korzystające z tego samego standardu mogą się komunikować, ponieważ mają te same wspólne 

protokoły warstwy 1-4. Mogą się jednak komunikować, ale niekoniecznie rozumieją się nawzajem, 

ponieważ nie korzystają z tego samego języka aplikacji warstwy 7. Sposobem, w jaki komercyjny 

IP/Ethernet omija ten problem, jest użycie standardowych protokołów programowych, takich jak 

HTTP, FTP i SNMP, w celu utworzenia wspólnego języka. Jednak w przypadku Ethernetu 

przemysłowego nie wymaga tych protokołów aplikacyjnych wysokiego poziomu. To, czego potrzebuje, 

to protokół czasu rzeczywistego do obsługi danych jako wymiany komunikatów. Jednak w jaki sposób 

te bramy konwertują ruch z jednej sieci do drugiej? Odpowiedź brzmi, że mają kilka technik; na 

przykład routery są wyposażone w kilka różnych interfejsów i z natury mają inteligencję i logikę do 

kierowania i kierowania ruchem między nimi. Dlatego standardowy router przemysłowy może 

akceptować ruch na porcie Ethernet i kierować go z portu WAN DSL — w odpowiednim formacie ramki 

— bez żadnego problemu. Podobnie będzie akceptować ruch Ethernet przez jeden port i przekształcać 

ramki w celu połączenia w strumień komórek ATM i odwrotnie. Na rynku dostępne są również media 

konwertery, które mogą konwertować RS232 na USB lub nawet optyczny na elektryczny (światłowód 

na miedź) i odwrotnie. Inną techniką, która może brzmieć jak konwerter mediów, jest sposób, w jaki 

serwer urządzeń konwertuje port szeregowy RS232 na Ethernet. Pod maską serwer urządzeń po prostu 

enkapsuluje dane szeregowe w ramce Ethernet w celu transmisji przez sieć LAN. Następnie u odbiorcy 

pakiet jest dekapsułowany, ujawniając dane szeregowe. Konieczna jest jednak synchronizacja, a 

połączenie szeregowe z Ethernetem może być trudne, ponieważ połączenie szeregowe działa tylko w 

warstwie 1. Ponieważ komunikacja szeregowa nie ma protokołu warstwy aplikacji ani numeru portu 

aplikacji, może to utrudnić łączenie danych z aplikacją i będzie musiał być zrobione programowo. 

Bramy przemysłowe 

Brama przemysłowa działa poprzez łączenie ruchu przepływającego z jednego systemu do drugiego. 

Działa pomimo faktu, że mogą nie używać tego samego protokołu komunikacyjnego lub nawet 

podobnych struktur formatowania danych. Bramy, podobnie jak nowoczesne routery, wykorzystują 



cały model OSI od warstwy 1 do warstwy 7. Dzięki temu brama może wykonywać prawdziwą translację 

i przetwarzanie danych w ruchu przepływającym między dwiema różnymi sieciami. Bramy w 

przeciwieństwie do routerów są tańsze, ponieważ wykonują tylko translację protokołów i ramek oraz 

są zbudowane i zlecane do wykonywania określonych translacji. Jednak, gdy używamy IP, czy to w 

pobliżu, czy w sieci dostępowej, wymagamy routerów do zarządzania przepływem ruchu IP między 

podsieciami lub sieciami VLAN. 



Badanie technologii i protokołów sieci dostępowych 

W poprzedniej części musieliśmy wziąć pod uwagę wiele różnych technologii i protokołów, które są 

obecnie używane w scenariuszach związanych z Internetem przemysłowym. Jednak na szczęście w 

segmencie sieci dostępowych znajdujemy się na znacznie bardziej tradycyjnym terytorium sieciowym, 

z ugruntowanymi i dominującymi technologiami i protokołami. Dlatego w tym rozdziale przyjrzymy się 

pokrótce technologiom komunikacyjnym, które prawdopodobnie zostaną zaimplementowane we 

wdrożeniu Przemysłowego Internetu oraz odpowiadającym im protokołom i aplikacjom, które są 

wdrażane jako oprogramowanie pośredniczące w celu ułatwienia specyficznych wymagań dla 

niektórych przypadków użycia Przemysłowego Internetu. 

Sieć dostępowa 

Sieć dostępowa w architekturze Internetu Przemysłowego IIC jest czysto przejściową siecią 

transportową, której celem jest połączenie różnych sieci i protokołów, które istnieją w złożonej sieci 

zbliżeniowej ze standardowymi sieciami IP występującymi w środowiskach korporacyjnych i 

biznesowych. Dlatego technologie i protokoły, które będziemy badać, są używane do łączenia domen 

i przesyłania danych tam iz powrotem, i są to te same technologie i protokoły powszechnie stosowane 

w przedsiębiorstwie. Jedynym celem sieci dostępowej jest agregowanie danych i przesyłanie ich z 

bramy urządzenia do systemu i aplikacji w domenie operacyjnej i zarządczej. Ponieważ jest to domena 

czysto IT, wynika z tego, że będzie korzystała z tradycyjnej architektury IT, opartej na IP i Ethernet. 

Dlatego głównym zadaniem komponentów w sieci dostępowej jest jak najefektywniejszy transport IP 

przez Ethernet, a to będzie wymagało gigabitowych łączy Ethernet przez łącza miedziane, 

światłowodowe, a nawet bezprzewodowe i szybkie przełączniki Ethernet. 

Ethernet 

Czym więc jest ramka Ethernet? Pakiet danych w łączu Ethernet lub sieci LAN jest w rzeczywistości 

pakietem Ethernet i zawiera ramkę Ethernet jako ładunek. Ramka Ethernet jest przedstawiona na 

rysunku 

 

Ramka Ethernet ma pierwsze pole jako docelowy adres MAC, a drugie pole to źródłowy adres MAC. 

Istnieje jednak inne pole zainteresowania, którym jest ramka następująca po adresie źródłowym MAC. 

Ta ramka nazywa się tagiem 802.1q. 

Sieci VLAN 

Ponieważ ruch będzie agregowany z wielu sieci brzegowych, będziemy musieli wdrożyć pewną formę 

tagowania, aby śledzić, który ruch należy do której sieci brzegowej. Dzięki tagowaniu ruchu możemy 

skutecznie oddzielić każdy pojedynczy strumień i zapewnić zwirtualizowaną sieć. Ta technika w sieci 

Ethernet nazywa się VLAN lub Virtual LAN. Sieć VLAN zapewnia podstawowe poziomy segregacji, 



bezpieczeństwa i wydajności, ponieważ zmniejsza się rozmiar i zakres domen rozgłoszeniowych - 

chociaż liczba domen rozgłoszeniowych faktycznie wzrasta - a to znacznie zmniejsza ilość ruchu 

rozgłoszeniowego i odpowiadających mu odpowiedzi hosta. Sieci VLAN to popularny sposób, w jaki 

administrator sieci może segmentować sieć przełączaną warstwy 2, konfigurując lokalne przełączniki 

Ethernet za pomocą identyfikatorów VLAN a następnie umieszczenie wybranych portów w 

wyznaczonych sieciach VLAN. Świetnie nadaje się do lokalnego administrowania pojedynczym 

przełącznikiem. Co jednak, jeśli wymaga się, aby sieć VLAN obejmowała całą sieć 1000 przełączników? 

Następnie rozwiązanie wymaga trunkingu VLAN i domeny zarządzania VTP. Podczas konfigurowania 

sieci VLAN na przełączniku Ethernet porty mogą być portami dostępowymi, które łączą się 

bezpośrednio z hostem, lub portami trunkingowymi, które łączą się z innym przełącznikiem. Istnieje 

jednak inna różnica — port dostępowy może akceptować i przesyłać pakiety tylko z jednej sieci VLAN, 

podczas gdy port trunkingu akceptuje i przesyła dalej pakiety z dwóch lub więcej sieci VLAN. Port trunk 

to łącze typu punkt-punkt do innego przełącznika lub routera, które przekazuje ruch do kilku miejsc 

docelowych. Porty trunkingowe przenoszą zatem informacje z kilku sieci VLAN za pośrednictwem tego 

samego łącza fizycznego, co pozwala sieciom VLAN rozciągać się na całą sieć. Aby jednak pakiet opuścił 

lokalny przełącznik, w którym znane są sieci VLAN — lokalna baza danych VLAN — musi istnieć sposób, 

w jaki członkostwo pakietu w sieci VLAN może zostać określone przez inny przełącznik. Sposób, w jaki 

sieć Ethernet radzi sobie z tym, polega na oznaczaniu poszczególnych pakietów identyfikatorem VLAN. 

Każdy pakiet wchodzący do portu VLAN na przełączniku lokalnym jest oznaczony identyfikatorem 

VLAN. Dlatego każdy pakiet znajdujący się w sieci VLAN będzie niósł ze sobą specjalny znacznik 

deklarujący jego lokalny identyfikator VLAN, który inne przełączniki w sieci mogą odpowiednio 

sprawdzać i przesyłać dalej. Przełącznik robi to, umieszczając znacznik w jednym z pól w ramce 

Ethernet. Ten identyfikator VLAN pozwala oznaczyć ramkę Ethernet, aby różniła się od innych ramek. 

Znacznik VLAN definiuje jego członkostwo w sieci VLAN. Teraz przełącznik sieciowy, po otrzymaniu 

pakietu, może zajrzeć do środka i sprawdzić wartość ramek nie tylko pod kątem adresu źródłowego i 

docelowego, ale także identyfikatora VLAN. Ponadto administratorzy mogą teraz grupować hosty z 

różnych segmentów sieci, które są oddalone od siebie o wiele przełączników, w tej samej wirtualnej 

sieci LAN, tak jakby znajdowały się na tym samym przełączniku lokalnym. Gdy sieć się rozrasta, 

utrzymywanie i administrowanie architekturą VLAN staje się uciążliwe, ponieważ informacje o 

konfiguracji sieci VLAN muszą być konfigurowane i aktualizowane we wszystkich przełącznikach w sieci. 

Administratorzy muszą następnie użyć protokołu VTP (VLAN Trunking Protocol) lub czegoś podobnego, 

aby zachować spójność w całej sieci. VTP pomaga w utrzymaniu, zmianie nazwy, aktualizacji, tworzeniu 

i usuwaniu sieci VLAN w całej sieci. VTP minimalizuje niespójności konfiguracji, takie jak nieprawidłowe 

nazwy lub typy sieci VLAN. 

Routing IP 

Alternatywą dla szybkiego przełączania Ethernet (warstwa 2) jest routing IP (warstwa 3) między 

różnymi sieciami brzegowymi oraz platformami operacyjnymi i zarządzającymi. Routing jest na ogół 

znacznie wolniejszy niż przełączanie w sieci Ethernet, ponieważ routing jest głównie funkcją 

oprogramowania z wieloma wyszukiwaniami tabel routingu IP i przekazywania. Routing IP zapewnia 

podsieci przestrzeni adresowej IP, która zapewnia podobne funkcje, jak omówione wcześniej sieci 

VLAN Ethernet, ponieważ zapewniają segregację i bezpieczeństwo oraz rozbijają duże domeny 

rozgłoszeniowe. Podsieci nie są wymagane w przypadku protokołu IPv6, co jest jedną z jego wielkich 

zalet. Routing, jeśli sama prędkość dostarczania nie jest ostatecznym celem, ma wiele wyraźnych zalet, 

takich jak zapewnia bardziej szczegółową kontrolę nad przepływem ruchu, zarządzaniem ruchem i 

jakością usług (QoS) . Ponadto w tym przypadku założyliśmy, że sieci brzegowe oraz platformy 

operacyjne i zarządzania znajdują się w tej samej lokalizacji lub przynajmniej w sieci LAN przełączającej 

warstwy 2, jak to zwykle ma miejsce w przypadku zastosowań komercyjnych i produkcyjnych. Co 



jednak, jeśli te sieci brzegowe są odległe, być może setki mil od nas, geograficznie rozproszone po 

całym kraju, a nawet na całym świecie? Jak wtedy zbudowalibyśmy naszą sieć dostępową? 

Dostęp do sieci Łączenie zdalnych sieci brzegowych 

Routing przez łącza WAN jest najbardziej oczywistym wyborem i omówimy te opcje w dalszej części 

rozdziału WAN. Jednak w większości przypadków nadal możemy korzystać z szybkiego przełączania 

Ethernet. Na przykład możemy połączyć zdalne biura, zakłady produkcyjne lub fabryki za pomocą sieci 

MPLS dostawcy usług (przełączanie etykiet wieloprotokołowych). Dostawca usług może zaprojektować 

sieci VPN warstwy 2 w swojej sieci MPLS, aby zapewnić to, co w rzeczywistości jest nakładką warstwy 

2, która połączy wszystkie zdalne lokalizacje tak, jakby znajdowały się w tych samych segmentach 

warstwy 2. Ta usługa może być określana jako wirtualny prywatny przewód lub sieć LAN. Podobnie, 

światłowody ciemne – wolne moce innych firm – mogą być wykorzystywane w obszarach miejskich i 

miejskich do łączenia centrów danych za pomocą optycznych interfejsów Ethernet typu punkt-punkt 

na duże odległości. 

Sieć nośna Ethernet 

Innym przemysłowym wariantem Ethernetu jest Carrier Ethernet i jest on powszechnie stosowany w 

scenariuszach przemysłowych do łączenia rozdzielni i podstacji. Przykładem jest sposób, w jaki 

operatorzy komórkowi łączą swoje rozdzielnie w swoich oddalonych i geograficznie rozproszonych 

lokalizacjach wieżowych. Korzystając z Ethernetu operatora lub MPLS, operatorzy komórkowi mogą 

przełączać ruch dosyłowy z wież tak niezawodnie i deterministycznie, jak kiedyś w przypadku 

technologii synchronicznych, takich jak ATM i TDM. Niezależnie od wybranej metody, czy to routingu, 

czy przełączania, cel końcowy jest ten sam – dostarczenie ruchu z sieci brzegowych do platform 

operacyjnych i zarządzających. Po raz kolejny istnieje wiele sposobów na osiągnięcie tego samego celu; 

wszystko tak naprawdę zależy od konkretnych wymagań co do tego, które rozwiązanie jest lepsze. 

Profinet 

Wydajność przełączania i routingu może być wystarczająca dla większości przedsiębiorstw, działalności 

komercyjnej i przypadków użycia. Jednak w produkcji niedeterministyczna wydajność tych rozwiązań 

Ethernet i IP nie spełnia wymagań. Rozwiązania przemysłowe, zwłaszcza w produkcji, wymagają bardzo 

solidnych, niezawodnych i działających w czasie rzeczywistym rozwiązań. Problem polega na tym, że 

protokół IP nie jest wystarczająco szybki, ponieważ wprowadza zbyt duże opóźnienie (opóźnienie) lub 

jest deterministyczny, ponieważ wprowadza za dużo jittera. Ethernet przemysłowy obejmuje wiele z 

tych zagadnień, a wiodącym otwartym standardem dla Ethernetu przemysłowego w produkcji jest 

Profinet. We wczesnym rozdziale omówiliśmy pokrótce różnice między standardowym Ethernetem a 

Ethernetem przemysłowym, więc nie będziemy wracać do tych obszarów. Jednak powodem, dla 

którego omawiamy Profinet w tej sekcji, jest pokazanie, dlaczego iw jaki sposób Profinet – jako wiodący 

otwarty standard przemysłowy – rozwiązuje problemy opóźnień i jittera, które utrudniają standardowe 

przełączanie i routing. Profinet jest w 100% kompatybilny z Ethernetem i jest zgodny ze standardami 

IEEE, dzięki czemu może być wdrażany w elastycznej topologii linii, pierścienia lub gwiazdy przy użyciu 

rozwiązań kabli miedzianych i światłowodowych. Umożliwia również bezprzewodową komunikację z 

siecią WLAN i Bluetooth. Jednak Profinet obejmuje również inteligentne zintegrowane narzędzia 

diagnostyczne dla urządzeń i sieci polowych. Narzędzia te dostarczają ważnych informacji dotyczących 

stanu i kondycji urządzeń oraz sieci, w tym wyświetlanie topologii sieci. Profinet dostarcza te 

informacje diagnostyczne poprzez acykliczną transmisję danych diagnostycznych, co umożliwia 

redundantnemu sprzętowi o wysokiej dostępności automatyczne reagowanie na każdą przewidywaną 

awarię, zwiększając stabilność i dostępność zakładu produkcyjnego. Jednak to, co interesuje 

projektantów sieci OT, to sposób, w jaki Profinet obsługuje transmisję danych. Tutaj widzimy, że 



Profinet obsługuje całą komunikację za pośrednictwem tego samego kabla. Komunikacja może 

obejmować zarówno proste zadania sterowania, jak i bardzo wymagające aplikacje sterowania 

ruchem. Rzeczywiście, w przypadku bardzo precyzyjnych zadań sterowania w zamkniętej pętli, 

deterministyczna i izochroniczna transmisja danych krytycznych czasowo jest obsługiwana z fluktuacją 

poniżej 1 μs. 

 

Synchroniczny w czasie rzeczywistym 

Profinet osiąga swoją deterministyczną wydajność, ponieważ, podobnie jak wszystkie przełączniki 

Ethernet, wykorzystuje swój adres MAC do komunikacji z innymi urządzeniami Ethernet przez lokalną 

sieć LAN. Nie używając adresu IP, Profinet może znacznie zmniejszyć opóźnienia i fluktuacje. Jednak 

Profinet zapewnia również deterministyczny (bardzo mały jitter) sposób zarządzania przepływami 

danych. Profinet dzieli transmisje danych na trzy typy: 

• Cykliczne dane we/wy przesyłane w czasie rzeczywistym 

• Acykliczne transmisje danych wykorzystywane do danych parametrów i informacji diagnostycznych, 

które nie odbywają się w czasie rzeczywistym 

• Alarmy, które są kolejnym kanałem transmisji w czasie rzeczywistym dla pilnych alarmów o stanie 

wymaganej konserwacji 

Używając dedykowanych cyklicznych kanałów danych I/O dla wejścia i wyjścia, sterownik Profinet I/O 

może ustawić podkanały i określić taktowaną fazę każdego podkanału w zakresie od 250 μs do 512 ms. 

Dlatego kontroler I/O może kontrolować opóźnienie transmisji i wielkość jittera, ustawiając i 

monitorując cykliczne kanały danych I/O na, na przykład, 1ms. Dlatego sterowniki Profinet są w stanie 

obsługiwać aplikacje o najbardziej rygorystycznych wymaganiach deterministycznych. Mogą 

zminimalizować jitter poprzez synchroniczną cykliczną transmisję danych we/wy. Jednak, aby 

wszystkie urządzenia obsługiwały synchroniczną transmisję danych z maksymalną odchyłką 1μs, muszą 

mieć wspólny zegar. 



Badanie protokołów transportowych oprogramowania pośredniczącego 

Jeśli chodzi o łączność między urządzeniami w sieci zbliżeniowej oraz komunikację między domeną 

operacyjną i zarządzającą, musimy pamiętać, że różne protokoły i fizyczne właściwości elektryczne 

warstwy 1 będą się różnić. Na przykład możemy mieć w zakładzie produkcyjnym wiele urządzeń 

połączonych różnymi technologiami, takimi jak Bluetooth, ZigBee, a nawet Ethernet. Problem polega 

na zintegrowaniu tych protokołów, aby były one przejrzyste dla systemów. O bramach mówiliśmy 

wcześniej, ale wprowadzają one opóźnienia, jitter i potencjalną utratę pakietów. Powodem tego jest 

to, że nie wszystkie protokoły mają ten sam cel. Na przykład TCP/IP, który jest zestawem protokołów 

opracowanych dawno temu, aby umożliwić niezawodny transport danych przez bardzo zawodne i 

stratne sieci, jest właśnie do tego wspaniały, przesyłając dane przez zawodne sieci, które były 

powszechne w latach 80-tych. Jednak wraz z postępem technologii sieciowej na przestrzeni lat sieci 

stały się znacznie bardziej niezawodne, więc protokół TCP/IP, który wymaga połączenia między 

komunikującymi się partnerami, nie jest już potrzebny w kontekście transmisji lokalnej. Na przykład, 

jeśli komunikujesz się przez sieć LAN w sieci Ethernet, możliwości protokołu TCP (protokół kontroli 

transportu) w zakresie zapewniania niezawodności, wykrywania utraconych pakietów, ponownego 

wysyłania utraconych pakietów i ponownego sekwencjonowania pakietów — pakiety mogą być 

niesprawne — nie są już wymagany. Nie oznacza to jednak, że samo IP może sprostać wymaganiom 

Internetu przemysłowego. Nawet w sieci LAN lub przekraczaniu prywatnej linii/LAN w sieci 

przewoźników MPLS nie możemy zakładać zerowej utraty pakietów. W rezultacie protokół TCP/IP jest 

nadal powszechnie używany w łączach WAN i potencjalnie stratnych sieciach.<br><br><br> 

TCP/IP 

TCP/IP to zestaw protokołów umożliwiający dane IP przechodzenie z pewną miarą niezawodności w 

sieciach zawodnych, takich jak tradycyjne połączenia telefoniczne i łącza szeregowe na duże odległości. 

Protokół TCP/IP zapewnia protokołowi IP funkcję wykrywania utraconych pakietów — poprzez 

sekwencjonowanie każdego pakietu — a także umożliwia odbiorcy zmianę kolejności strumieni 

pakietów zgodnie z ich numerami sekwencyjnymi. Problem polega na tym, że TCP jest zorientowany 

na połączenie, na przykład dwa komunikujące się hosty wymagają ustanowienia połączenia zwanego 

sesją, aby przesłać pakiety. Sesja między hostami jest ustanawiana poprzez trójstronne uzgadnianie, 

po którym oba hosty mogą swobodnie komunikować się ze sobą. Rysunek przedstawia sposób 

ustanawiania i utrzymywania trójstronnego uzgadniania w celu utrzymania aktywnej sesji między parą.  

 



Protokół TCP/IP został opracowany kilkadziesiąt lat temu, ale do dziś zachował swoją rolę 

dominującego protokołu komunikacyjnego. Wynika to z jego fantastycznej zdolności do niezawodnego 

przekazywania danych nawet w podejrzanych mediach. Problem polega jednak na tym, że nowoczesna 

komunikacja wymaga transportu w czasie rzeczywistym. Na przykład ponowne wysyłanie pakietów lub 

zmiana kolejności pakietów odebranych w kolejności jest idealne dla starszych protokołów, takich jak 

FTP (File Transfer Protocol), pobieranie HTTP i tym podobne, ale jest bezużyteczne w przypadku 

przesyłania strumieniowego wideo lub VoIP. W końcu w przypadku aplikacji działających w czasie 

rzeczywistym, takich jak rozmowa VoIP, jaki jest sens żądania ponownego wysłania utraconego pakietu 

głosowego lub wideo? Przyniesie to więcej szkody niż pożytku, podobnie jak w przypadku przesyłania 

strumieniowego wideo, pakiety utracone lub poza kolejnością są traktowane jako utracone i dopóki 

nie będzie ich zbyt wiele, będą one przezroczyste dla widza. Jest jednak inny problem z TCP/IP, a nawet 

z samym IP, a to jest z natury powolny. Aby to zrozumieć, musimy zrozumieć, co tak naprawdę dzieje 

się, gdy dane są przesyłane z jednego hosta do drugiego. Przykładem jest klient WWW wysyłający 

żądanie URL do serwera WWW, co jest dość proste do wyjaśnienia. Klient najpierw szuka adresu URL 

na adres IP za pośrednictwem DNS (serwer nazw dynamicznych), a następnie używa zarejestrowanego 

adresu IP odpowiadającego adresowi URL do skontaktowania się z serwerem. Serwer odbierze żądanie 

za pośrednictwem przewodu i rozpozna swój unikalny adres MAC IP oraz numer portu specyficzny dla 

aplikacji, a następnie wyśle żądanie w górę warstw do warstwy aplikacji, która może nadać żądaniu 

sens. Warstwa aplikacji odbiorcy obsłuży odebrane żądanie i prześle odpowiedź z powrotem przez 

warstwy OSI, aby spakować i ułożyć dane, gotowe do przesłania do hosta źródłowego. Przykład 

pokazano na rysunku. Problem polega na tym, że TCP/IP (warstwy 1-4) i IP (warstwa 3) wymagają, aby 

każdy host nawiązał połączenie i że każda warstwa może przetwarzać dane, podczas gdy Ethernet 

wymaga przetwarzania danych tylko w warstwie 2. W rezultacie protokół TCP/IP może być bardzo 

powolny w porównaniu z innymi bezpołączeniowymi, zawodnymi technologiami przesyłania danych, 

takimi jak UDP. 

UDP 

UDP to skrót od Unreliable Data Protocol i tym właśnie jest. Jest bezpołączeniowy i po prostu przesyła 

dane do mediów (przewodowych, optycznych lub bezprzewodowych) na zasadzie „mam nadzieję, że 

tam dotrze”. Kiedy mówimy o przemysłowych protokołach internetowych, UDP jest często sugerowany 

jako wydajny protokół dla IIoT o niskim nakładzie, ze względu na niski stosunek obciążenia do 

obciążenia nagłówka. To prawda, jednak sama nazwa powinna ostrzegać o problemie i jest zawodna. 

UDP nie ma mechanizmów do sprawdzania pakietów z sekwencji lub utraconych pakietów, po prostu 

odpala i zapomina. Jeśli dostanie się tam świetnie; jeśli nie, to kogo to obchodzi. Dlatego nie należy 

traktować UDP jako alternatywy dla systemów krytycznych czasowo i krytycznych dla misji tylko 

dlatego, że jest szybszy i bardziej wydajny. Został zaprojektowany tak, aby był zawodny. Istnieją jednak 

przypadki, w których UDP jest akceptowalną alternatywą w scenariuszu z Internetem przemysłowym, 

na przykład podczas odbierania strumieni danych z czujników w sieci zbliżeniowej z miernika 

niekrytycznego, a dane nadal mieszczą się w akceptowalnym progu. Kontroler odbierający ten 

strumień danych odrzuci go, dopóki nie wykryje zmiany, która przekracza z góry określony próg, który 

wywoła akcję. W tym przypadku UDP jest odpowiednim protokołem bezpołączeniowym o niskim 

nakładzie pracy, lepiej dostosowanym do wymiany danych niekrytycznych. 

Niezawodny protokół transportowy (RTP) 

Jest to preferowany protokół w aplikacjach VoIP i przesyłania strumieniowego wideo, ponieważ łagodzi 

wiele błędów TCP/IP podczas obsługi ruchu IP w czasie rzeczywistym w kontekście systemów IT. 

CoAP (Protokół aplikacji z ograniczeniami) 



CoAP został specjalnie zaprojektowany do przesyłania danych w sieciach z ograniczeniami, a jego 

specjalizacja znalazła wiele przydatnych ról w środowiskach M2M i IoT działających na urządzeniach z 

ograniczeniami, na przykład w przypadku użycia inteligentnego budynku. CoAP jest niezbędnym 

protokołem w sieciach zbliżeniowych, gdzie zaspokaja potrzeby tysięcy urządzeń z ograniczeniami, 

które nie mają możliwości ani zasobów do uruchamiania HTTP dla transportu internetowego i 

transakcji. Ponieważ specjalizacja CoAP działa na ograniczonych hostach i sieciach, zajmuje bardzo 

mało miejsca i może działać na urządzeniach, które mają zaledwie 10 KB pamięci RAM. Nie ogranicza 

to jednak tak naprawdę funkcjonalności CoAP i działa w sposób bardzo podobny do HTTP. 

Rzeczywiście, mają wspólny model odpoczynku, wykorzystujący proste polecenia, takie jak GET, PUT, 

POST i DELETE. Podobnie serwer w środowisku CoAP udostępnia usługi jako adres URL. W związku z 

tym modele koncepcyjne CoAP i HTTP są tak podobne, że można je łatwo zintegrować za 

pośrednictwem serwera proxy podczas przechodzenia z sieci z ograniczeniami do sieci LAN lub WAN o 

dużej przepustowości. Co więcej, podobnie jak HTTP, CoAP może przenosić praktycznie każdy rodzaj 

ładunku. Jednak ponieważ protokół ma być lekki, zwykle zapobiega to językom pełnym, takim jak XML, 

preferując niższe obciążenie JSON. Pomimo tak lekkiego i małego gabarytu, CoAP ma silne szyfrowanie 

przez DTLS, które nadal działa na nawet najmniejszych czujnikach węzła końcowego. Aby pracować w 

ograniczonej sieci (mała moc i niska przepustowość), CoAP nie używa TCP ani niczego ze złożonymi 

protokołami transportowymi. Zamiast tego wykorzystuje UDP. Protokół UDP jest bezstanowy i dlatego 

nie wymaga sesji między punktem końcowym a serwerem, co oszczędza zasoby. Jednak jest również 

niewiarygodne. CoAP hermetyzuje pakiet UDP ze stałym 4-bajtowym nagłówkiem, który utrzymuje 

małe wiadomości i zapobiega fragmentacji w warstwie łącza. Dzięki temu serwery mogą działać w 

sposób całkowicie bezstanowy. CoAP nie ogranicza się tylko do sieci zbliżeniowej i jest coraz częściej 

używany jako kompleksowe rozwiązanie łączące serwery z urządzeniami węzłowymi w sieci 

dostępowej i zbliżeniowej. Jedną z bardzo popularnych lekkich kombinacji jest połączenie CoAP z 

6LoWPAN, który jest ograniczoną wersją IPv6, i protokołem publikowania/subskrypcji MQTT, aby 

zapewnić bardzo wydajną komunikację typu end-to-end w sieci IPv6. To sprawia, że idealnie nadaje się 

do zastosowań IIoT. 



Wzorce oprogramowania pośredniczącego 

Internet przemysłowy wymaga wykrywania i reagowania w czasie rzeczywistym, jeśli ma działać w 

środowiskach krytycznych czasowo, takich jak sterowanie maszynami na linii produkcyjnej lub 

monitorowanie stanu sprzętu medycznego podłączonego do pacjentów w szpitalu. W związku z tym 

aplikacje w domenie operacji i zarządzania muszą natychmiast otrzymywać powiadomienia o każdej 

zmianie statusu — przekroczeniu ponownie określonego progu. Jest to również pożądane w świecie 

konsumenckiego Internetu Rzeczy; jednak przy tak wielu czujnikach do monitorowania, jak możemy to 

zrobić? Istnieją dwa sposoby, w jakie aplikacje mogą wykrywać zmiany stanu urządzenia brzegowego, 

a tradycyjna metoda polega na odpytywaniu urządzeń i żądaniu ich stanu lub po prostu odczytywaniu 

wartości z pinu w układzie scalonym. Sprowadza się to do tego samego; wykonujemy z góry określone 

zadanie wsadowe, aby odpytywać każde urządzenie. Problem z tą metodą polega na tym, że 

programowanie i fizyczne łączenie tych wszystkich urządzeń typu punkt-punkt z relacjami z serwerami 

jest skomplikowane, ponieważ wkrótce stanie się to bardzo nieuporządkowane. Ponadto od 

programisty lub projektanta systemu zależy ustawienie interwału odpytywania. Na przykład, jeśli 

chcemy zarządzać systemem HVAC w budynku, musimy monitorować temperaturę w każdej lokalizacji, 

ale jak często musimy odpytywać czujniki, aby odczytać aktualną temperaturę? Podobnie, jeśli 

monitorujemy panel dociskowy w ochronie budynku, jak często musimy odpytywać o zmianę statusu? 

Przypuszczalnie w przypadku temperatury musielibyśmy sprawdzać tylko co minutę, ponieważ 

prawdopodobnie istnieje rozsądna wartość akceptowalnego dryftu przed przekroczeniem progu. 

Dzięki podkładce bezpieczeństwa, myślę, że chcielibyśmy prawie natychmiast wiedzieć, że nastąpiło 

zdarzenie, które wymusiło zmianę statusu. W obu tych przypadkach projektant będzie musiał 

zdecydować o właściwym czasie odpytywania i skonfigurować prawie każdy czujnik - a może ich być 

tysiące, monitorując różne rzeczy, takie jak dym, ruch, poziomy światła itp. odpytywane w określonym 

czasie. Nie jest to bardzo wydajne; w rzeczywistości jest obarczony trudnościami w utrzymaniu 

systemu, nie mówiąc już o jego rozbudowie o nowe czujniki i obwody. Druga opcja polega na tym, aby 

zmiana stanu na poziomie czujnika/urządzenia wyzwalała zdarzenie. W tym modelu sterowanym 

zdarzeniami aplikacja nie musi zajmować się monitorowaniem czujników, ponieważ zostanie 

poinformowana o wystąpieniu zdarzenia. Co więcej, zostanie o tym natychmiast poinformowany, co 

zapewnia wykrywanie i reakcję w czasie rzeczywistym. W scenariuszach z czujnikiem temperatury i 

podkładką dociskową projektant w modelu sterowanym zdarzeniami nie musi już decydować, kiedy 

bezpiecznie odpytać czujnik. Urządzenie zarządzające czujnikiem poinformuje aplikację do obsługi i 

zarządzania o wystąpieniu zdarzenia — znaczącej zmiany stanu. W świecie Internetu przemysłowego 

komunikaty sterowane zdarzeniami są wymagane, ponieważ mogą ułatwić reakcję w czasie 

rzeczywistym w sytuacjach krytycznych czasowo. Ponadto przesyłanie komunikatów sterowane 

zdarzeniami upraszcza oprogramowanie i sprzęt komunikacyjny, zastępując wszystkie dedykowane 

łącza punkt-punkt między aplikacjami i czujnikami programową magistralą komunikatów za pomocą 

multiemisji do replikacji i wysyłania komunikatów tylko do zarejestrowanych subskrybentów. 

Magistrala komunikatów to koncepcja oprogramowania, chociaż może mieć zastosowanie również do 

infrastruktury fizycznej, jeśli istnieje konfiguracja pierścienia lub magistrali. Bardziej prawdopodobne 

jest, że sieć fizyczna będzie znajdować się w hierarchii typu hub/spoke lub zdalnych łączach typu punkt-

punkt, chociaż nie ma to wpływu na koncepcję modelu publikowania/subskrypcji, ponieważ serwer 

brokera jest wdrażany do zarządzania rejestracją subskrybentów w publikuj/subskrybuj serwer i 

obsługuj dystrybucję wiadomości między wydawcami i subskrybentami niezależnie od ich lokalizacji. 

Dlatego publikowanie/subskrybowanie działa niezależnie od fizycznej struktury sieci, aw rezultacie 

publikowanie/subskrypcja znacznie zmniejsza ilość kodu spaghetti i połączeń sieciowych, dzięki czemu 

cały system jest łatwiejszy w zarządzaniu. Co więcej, zastosowanie modelu magistrali komunikatów 

pozwala na łatwą aktualizację systemu, ponieważ dodawanie nowych czujników/urządzeń staje się 



banalnym procesem. Powodem, dla którego aktualizacja staje się trywialna, jest natura systemu 

przesyłania wiadomości sterowanego zdarzeniami. Aby była skuteczna, wszystkie czujniki/urządzenia 

będące wydawcami łączą się za pośrednictwem brokera - serwera wyznaczonego do zarządzania 

procesem publikowania/subskrybowania i dystrybucji ruchu poprzez magistralę komunikatów, do 

zarejestrowanych subskrybentów. Podobnie wszystkie aplikacje, które są subskrybentami, łączą się z 

magistralą wiadomości. 

Wzorzec publikowania/subskrypcji 

Korzystając z protokołu publikowania/subskrybowania , aplikacje mogą indywidualnie subskrybować 

opublikowane usługi, którymi są zainteresowane, takie jak stan panelu temperatury i ciśnienia we 

wcześniejszym scenariuszu inteligentnego budynku. Protokół publikowania/subskrybowania może 

monitorować poszczególne lub grupy czujników i publikować wszelkie zmiany ich statusu 

zarejestrowanym subskrybentom. W ten sposób aplikacje natychmiast dowiedzą się o zmianie w 

serwisie. Ponadto istnieje dodatkowa korzyść polegająca na tym, że aplikacje korzystające z brokera 

publikowania/subskrypcji muszą jedynie subskrybować usługi, o których chcą wiedzieć. Mogą 

ignorować inne nieistotne usługi, co zmniejsza niepotrzebny ruch i wymagania we/wy na serwerach. 

Rzeczywiście, projektant nie będzie musiał się nawet martwić o programowe informowanie aplikacji o 

nowych czujnikach/usługach, ponieważ usługa brokera publikowania/subskrypcji ogłosi lub usunie 

nowe lub wycofane usługi. Ponadto, co jest bardzo ważne w przypadku wielu aplikacji IIoT (takich jak 

monitorowanie zdalnych automatów sprzedających), broker nie wymaga stałej łączności, ponieważ 

może buforować i dostarczać aktualizacje od wydawcy, gdy subskrybenci wchodzą online. Automat 

sprzedający - wydawca - na odległym obszarze nie musi mieć połączenia z brokerem 24/7; być może 

połączyć się raz dziennie, aby przesłać raporty na temat lokalnego inwentarza, stanów kasowych i 

innych danych dotyczących konserwacji. Z drugiej strony, jeśli kasa automatu zgłosi, że jest pełna i nie 

może już przyjmować więcej transakcji gotówkowych, protokół publikowania/subskrypcji może 

natychmiast ostrzec brokera. Podobnie usługa subskrybenta nie musi być w trybie online, ponieważ 

broker będzie przechowywać i przesyłać dalej komunikaty od wydawców do subskrybentów, gdy tylko 

będzie to możliwe. Publikowanie i subskrybowanie ma kilka modeli dystrybucji, ale wspólne jest 

oddzielenie czujnika/usługi od aplikacji i jest to bardzo potężna koncepcja oprogramowania o nazwie 

późne wiązanie . Późne wiązanie umożliwia dodawanie nowych usług bez konieczności ponownej 

konfiguracji sieci lub przeprogramowania urządzeń lub aplikacji, co sprawia, że system jest bardzo 

elastyczny. Możliwe jest również wykorzystanie protokołów publikowania/subskrypcji do ponownego 

wykorzystania usług, w taki sposób, aby tworzyć nowe lub dodawać wartość do istniejących usług. Na 

przykład, nowa usługa może zostać wyprodukowana poprzez uśrednienie wyników grupy trzech innych 

usług, a następnie opublikowana dla każdego zainteresowanego abonenta. Jednak protokół 

publikowania/subskrybowania może wydawać się idealnym rozwiązaniem dla wielu przypadków 

użycia w IIoT, ale ma swoje własne ograniczenia, o których musimy wiedzieć. Na przykład w scenariuszu 

z automatem nie było decydujące, abyśmy od razu wiedzieli, w czasie rzeczywistym, że w konkretnym 

automacie zabrakło napoju gazowanego danej marki. To może być irytujące, ale świat się nie skończy. 

Co jednak, jeśli model publikowania/subskrypcji śledzi wartości giełdowe? Teraz mamy problem. 

Automat sprzedający, którego nie ma w magazynie lub z pełną kasą, nie może już handlować i straci 

pieniądze, jeśli nie zaalarmuje w odpowiednim czasie domeny operacyjnej i zarządzającej. Jeśli jednak 

weźmiemy pod uwagę szybko zmieniające się kryteria, takie jak wyceny akcji, musimy wiedzieć w czasie 

rzeczywistym – sekunda opóźnienia może spowodować katastrofę. I tu pojawia się problem ze 

scentralizowanym modelem publikowania/subskrybowania. Umieszczając serwer pośredniczący w linii 

między wydawcami a subskrybentami, zwiększa to opóźnienie. W końcu usługa brokera musi obsłużyć 

komunikaty otrzymane od wydawców, a następnie określić, którzy subskrybenci wymagają 

komunikatu. Broker wyszuka i zreplikuje wiadomość dla każdego subskrybenta, ale to zajmuje trochę 



czasu – choć mikrosekundy – ale w przypadku giełdy jest to nie do przyjęcia. Ponadto broker musi 

wykonywać te funkcje szeregowo, aby niektórzy subskrybenci mogli otrzymywać zaktualizowane 

wiadomości o zmianie ceny akcji przed innymi. Dlatego musimy znaleźć sposób na dystrybucję 

wiadomości subskrybentów w czasie rzeczywistym. W związku z tym istnieją inne metody wdrażania 

modelu publikowania/subskrypcji, które nie wymagają usługi brokera. Jedną z prostych metod jest 

rozesłanie opublikowanej wiadomości do wszystkich hostów w sieci za pomocą UDP, ale jest to 

marnotrawstwo, ponieważ większość hostów po prostu odrzuca pakiety i jest to niewiarygodne. 

Problem polega na tym, że lepiej, aby wiadomość dotarła z milisekundowym opóźnieniem, niż nigdy 

nie otrzymała wiadomości. W końcu pamiętaj, że UDP to ogień i zapomnij, chociaż jest zbliżony do 

czasu rzeczywistego, więc bardzo kuszące do użycia w aplikacjach czasu rzeczywistego. Dlatego 

ponownie musimy zastanowić się, w jaki sposób dopasowujemy protokoły do aplikacji, ponieważ mogą 

one wymagać różnych poziomów usług. Inną korzyścią płynącą z wdrożenia protokołu 

publikowania/subskrybowania jest to, że nie tylko łączy on wszystkie aplikacje (subskrybentów) ze 

wszystkimi czujnikami (wydawców) za pośrednictwem „magistrali”, ale w niektórych przypadkach 

może, co ważne, łączyć wszystkie urządzenia ze wszystkimi urządzeniami, do których są podłączone. 

autobus. W kontekście IIoT oznacza to, że urządzenia mogą się łączyć i komunikować ze sobą za 

pośrednictwem protokołu publikowania/subskrybowania. Oznacza to, że urządzenia mogą 

potencjalnie współpracować i współdzielić zasoby. Na przykład, jeśli każde urządzenie musi mieć 

długotrwałą technologię komunikacji na odległość - na przykład modem 3G i kartę SIM - byłyby 

większe, cięższe i droższe. Gdyby jednak mniejsze, tańsze i głupsze urządzenia mogły współpracować 

ze swoimi ciężkimi sąsiadami, mogłyby współdzielić zasoby, umożliwiając mniejszemu urządzeniu 

komunikowanie się przez kanały komunikacyjne drugiego. Publikowanie i subskrybowanie oraz usługi 

komunikatorów sterowane zdarzeniami znacznie zwiększają wydajność systemów IIoT i mogą być 

wdrażane przy użyciu wielu modeli publikowania/subskrybowania, w zależności od aplikacji. Podobnie 

jak w przypadku wszystkich protokołów IIoT, wydaje się, że jest ich wiele do wyboru, więc omówimy 

każdy z powszechnie używanych obecnie protokołów publikowania/subskrypcji, w tym ich 

indywidualne zalety i wady oraz ich porównanie w kontekście IIoT . Najczęściej wdrażane są: 

• MQTT 

• XMPP 

• AMQP 

• DDS 

Wszystkie te protokoły twierdzą, że są prawdziwymi protokołami publikowania/subskrybowania, które 

działają w czasie rzeczywistym i mogą obsługiwać dziesiątki tysięcy urządzeń. Są jednak bardzo różne i 

niektóre działają na różnych poziomach. Załóżmy na przykład, że możemy ogólnie sklasyfikować te 

protokoły jako działające na poziomie urządzenie-urządzenie, urządzenie-serwer i serwer-serwer. 

Wtedy powinniśmy mieć lepsze zrozumienie i oczekiwanie wydajności, mierzonej w czasie, dla każdego 

protokołu. 

MQTT 

MQTT, czyli Message Queue Telemetry Transport , to protokół publikowania/subskrybowania, który 

koncentruje się na gromadzeniu danych urządzeń. Głównym celem MQTT jest telemetria lub zdalne 

monitorowanie, dlatego jest przeznaczone do łączenia i pobierania danych z tysięcy urządzeń 

brzegowych oraz przesyłania zagregowanego ruchu z powrotem do domeny operacyjnej i zarządzania. 

Dlatego w ogólnej klasyfikacji uznalibyśmy MQTT za protokół urządzenie-serwer. „Message Queue 

Telemetry Transport to otwarty protokół wiadomości zaprojektowany do komunikacji M2M, który 



ułatwia przesyłanie danych telemetrycznych w postaci wiadomości z urządzeń wszechobecnych, 

wzdłuż sieci o dużym opóźnieniu lub z ograniczeniami, do serwera lub brokera małych wiadomości”. 

Dlatego MQTT opiera się na topologii hub-to-spoke, choć niekoniecznie tak jest, ponieważ jest 

przeznaczone do zbierania danych z przetworników brzegowych i wysyłania zebranych danych z 

powrotem do serwera zbierającego w domenie operacji i zarządzania. Ze względu na ten projekt MQTT 

nie ułatwia połączeń między urządzeniami i działa w relacji punkt-punkt między urządzeniami a 

serwerem gromadzenia danych. Ponieważ jest to jasny cel projektowy MQTT, ma kilka opcji 

konfiguracyjnych i tak naprawdę ich nie wymaga. Specyfikacja zadań MQTT polega po prostu na 

zbieraniu danych z urządzeń i niezawodnym przesyłaniu danych z powrotem do serwera zbierającego. 

Jednak ten niezawodny transport wymaga niezawodnego protokołu transportowego, więc MQTT 

działa przez TCP/IP. Implikacje tego są takie, że wymagane jest pełne połączenie TCP/IP między 

urządzeniem a serwerem zbierania. Jest to bardzo problematyczne z wielu powodów; po pierwsze, 

wymaga, aby urządzenie było w stanie obsługiwać pełny stos TCP/IP; po drugie, wymaga rozsądnego 

połączenia sieciowego, ponieważ połączenie TCP/IP musi być utrzymywane przez cały czas. Po trzecie, 

korzystanie z protokołu TCP/IP może zapewnić niezawodność wymaganą przez MQTT, ale 

niepotrzebnie wpłynie na wydajność i obciążenie pakietów w sytuacjach, takich jak infrastruktura LAN 

i inne infrastruktury inne niż WAN, gdzie już istnieje niezawodna sieć. W wyniku tych specyfikacji 

projektowych, MQTT nadaje się do zewnętrznego i zdalnego monitorowania urządzeń, takiego jak 

monitorowanie stanu rurociągu naftowego lub gazowego, lub podobnych zastosowań, w których 

tysiące nieograniczonych czujników/urządzeń obsługujących protokół TCP/IP wymaga przesyłania 

danych do wspólnego serwera/aplikacji. W zastosowaniach, takich jak zdalne monitorowanie 

telemetryczne w trudnych warunkach, niezawodność protokołów TCP/IP jest dobrodziejstwem, a 

wydajność ma drugorzędne znaczenie. W związku z tym MQTT nie jest zaprojektowany z myślą o 

wysokiej wydajności, przy czym oczekiwane liczby między urządzeniami są liczone w sekundach. 

XMPP (Jabber) 

XMPP to skrót od Extensible Messaging and Presence Protocol, który jest otwartą technologią 

komunikacji w czasie rzeczywistym, stworzoną w celu dostarczania szerokiej gamy aplikacji. XMPP 

został opracowany, aby skoncentrować się na nadejściu technologii, takich jak wiadomości 

błyskawiczne, obecność i wideokonferencje, które zostały zdominowane przez Skype i WhatsApp. 

Istniała również możliwość nawet nawiązania współpracy w celu opracowania lekkiego 

oprogramowania pośredniczącego i syndykacji treści. Jednak, aby zrozumieć XMPP, musimy zrozumieć, 

dlaczego został pierwotnie zaprojektowany. To było do użytku w komunikatorach, aby wykryć 

obecność i umożliwić ludziom łączenie się z innymi ludźmi i wymianę wiadomości tekstowych. W 

związku z tym XMPP został zaprojektowany do korzystania z protokołów, które ułatwiają komunikację 

w stylu ludzkim. Na przykład używa XML jako swojego natywnego typu i schematu adresowania, który 

jest intuicyjny dla ludzi. Format adresowania to nazwa@domena.com , który ułatwia komunikację 

między ludźmi, ponieważ jest to łatwo rozpoznawalny format wspólny dla programów pocztowych i 

komunikatorów. W kontekście IIoT, XMPP może mieć kilka przydatnych funkcji, takich jak przyjazne dla 

użytkownika adresowanie urządzeń. Człowiek-kontroler będzie mógł z łatwością identyfikować i 

adresować urządzenia za pomocą smartfona i prostego adresu URL. Musimy jednak przyznać, że XMPP 

został początkowo zaprojektowany do użytku przez ludzi; nie został zaprojektowany, aby był szybki. W 

rzeczywistości większość wdrożeń XMPP wykorzystuje odpytywanie, a nawet sprawdzanie obecności 

tylko na żądanie. Dlatego wydajność XMPP opiera się na ludzkim postrzeganiu czasu rzeczywistego, 

który trwa w sekundach, a nie w mikrosekundach. Ponadto XMPP komunikuje się za pośrednictwem 

protokołu HTTP przez TCP/IP, co w połączeniu z ładunkiem XML sprawi, że ten protokół będzie 

odpowiedni dla smartfonów i inteligentnych urządzeń, w których narzuty protokołu nie stanowią 

problemu. Małe urządzenia o niskim poborze mocy nie będą miały możliwości przetwarzania, aby 



obsłużyć mieszankę protokołów TCP/IP, HTTP i XML. W związku z tym XMPP najlepiej nadaje się do 

procesów przemysłowych, które mają interfejsy zarządzane przez człowieka, które przedkładają 

bezpieczeństwo, adresowalność i skalowalność nad wydajność w czasie rzeczywistym. 

AMQP 

Zaawansowany protokół kolejkowania wiadomości (AMQP) nie jest ściśle protokołem 

publikowania/subskrybowania, ale raczej, jak sugeruje jego nazwa, protokołem kolejkowania. AMQP 

nie wywodzi się z IoT, ale ma swoje korzenie w branży finansowej i bankowej. W rezultacie AMQP 

można uznać za zahartowany w walce protokół kolejkowania, który zapewnia wysoki poziom 

niezawodności nawet podczas zarządzania kolejkami tysięcy wiadomości, takich jak transakcje 

bankowe. Ze względu na swoje korzenie w branży bankowej, AMQP został zaprojektowany tak, aby był 

wysoce niezawodny i zdolny do śledzenia każdej otrzymywanej wiadomości lub transakcji. W rezultacie 

AMQP działa za pośrednictwem protokołu TCP/IP, ale wymaga również ścisłego potwierdzenia odbioru 

wiadomości od odbiorcy. Jednak pomimo tego, że nie jest to prawdziwy protokół 

publikowania/subskrybowania, AMQP jest wysoce komplementarny do innych protokołów 

publikowania/subskrybowania, ponieważ zapewnia wysoce niezawodne kolejkowanie i śledzenie 

wiadomości, co jest wymogiem w niektórych przypadkach użycia IIoT. AMQP jest również wdrażany na 

poziomie serwera w domenie operacji i zarządzania, aby pomóc w analityce i zarządzaniu danymi. 

DDS 

Usługa dystrybucji danych (DDS) jest przeznaczona, w przeciwieństwie do innych modeli 

publikowania/subskrybowania, do urządzeń, które bezpośrednio korzystają z danych urządzenia. Na 

przykład zamiast być protokołem urządzenie-serwer, w którym serwery zbierają dane z urządzeń w 

topologii punkt-punkt lub gwiazdy, jak w przypadku MTTQ, DDS dystrybuuje dane do innych urządzeń 

na magistrali, więc jest uważane za urządzenie- protokół do urządzenia. Chociaż interfejs z innymi 

urządzeniami jest celem projektowym DDS, a to oznacza szybką komunikację i współpracę między 

urządzeniami w tym samym segmencie, protokół obsługuje również interakcję między urządzeniem a 

serwerem. Głównym celem DDS jest łączenie urządzeń z innymi urządzeniami. Jest to standard 

oprogramowania pośredniczącego zorientowany na dane, wywodzący się z wysokowydajnych 

technologii, eksploracji kosmosu, obrony i przemysłowych aplikacji wbudowanych. DDS może być 

zdalnie dostępny i wydajnie publikować miliony wiadomości na sekundę dla wielu jednoczesnych 

subskrybentów. Co więcej, DDS może przechowywać i przekazywać wiadomości, jeśli subskrybent jest 

offline. Koncepcja obsługi modelu publikowania/subskrypcji przez DDS polega na tym, że urządzenia 

wymagają danych w czasie rzeczywistym, ponieważ urządzenia są szybkie. W tym kontekście „czas 

rzeczywisty” jest często mierzony w mikrosekundach. Dzieje się tak często, ponieważ w scenariuszach 

IIoT urządzenia będą musiały komunikować się z wieloma innymi urządzeniami w złożony sposób, aby 

sprostać aplikacjom, w których czas ma krytyczne znaczenie. Dlatego powolne i niezawodne strumienie 

danych punkt-punkt zorientowane na połączenie są zbyt wolne i restrykcyjne. Zamiast tego DDS 

oferuje szczegółową kontrolę jakości usług (QoS), multicast, konfigurowalną niezawodność i 

wszechobecną nadmiarowość. DDS zapewnia również sposoby filtrowania i publikowania dla 

określonych subskrybentów i mogą to być tysiące jednoczesnych miejsc docelowych, bez opóźnień 

czasowych modelu brokera. DDS może również obsługiwać lekkie wersje DDS, które działają w 

ograniczonych środowiskach, takich jak urządzenia o niskim poborze mocy. DDS jest w stanie sprostać 

wymaganiom wysokowydajnych systemów IIoT, ponieważ DDS implementuje bezpośrednią 

komunikację „magistrali” między urządzeniami z relacyjnym modelem danych. Te relacyjne dane są 

nazywane „szyną danych” i są podobne do sposobu, w jaki baza danych kontroluje dostęp do 

przechowywanych danych. W takim stopniu, w jakim skutecznie kontroluje dostęp i zapewnia 

integralność współdzielonych danych, mimo że dane są dostępne dla wielu jednoczesnych 



użytkowników. Ten dokładny poziom kontroli danych w sieci z wieloma urządzeniami jest tym, czego 

potrzebuje wiele urządzeń o wysokiej wydajności, aby współpracować jako jeden system. DDS jest 

przeznaczony do systemów o wysokiej wydajności, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań 

IIoT, takich jak systemy produkcyjne, farmy wiatrowe, integracja szpitalna, obrazowanie medyczne, 

systemy śledzenia zasobów oraz testy i bezpieczeństwo motoryzacyjne. Inne protokoły 

publikowania/subskrybowania używają protokołu TCP/IP w celu zapewnienia niezawodności. Jednak 

w celu zapewnienia niezawodnej komunikacji protokół TCP/IP wymaga ustanowienia sesji typu end-

to-end w celu przesyłania danych w tym czasie. Z drugiej strony UDP jest bezpołączeniowy. Odpala i 

zapomina. UDP jest szybki, ale z natury zawodny. Co jednak, jeśli potrzebujesz niezawodnego transferu 

danych, ale połączenie nie jest możliwe przez cały czas? UDP może wydawać się dobrą perspektywą, 

ponieważ jest szybki i UDP może nadawać do wielu odbiorników bez zbytniego narzutu. Jednak nie 

chcesz stracić cennych danych, gdy komunikacja nie jest możliwa. Pamiętaj, że UDP wysyła raz i tyle. 

Podobnie w warunkach, w których nawiązanie połączenia nie jest możliwe, protokół TCP/IP nie będzie 

mógł przesyłać danych. Dopiero po nawiązaniu sesji będzie przesyłać aktualne dane. Dlatego idealnym 

protokołem dla scenariuszy IIoT byłby taki, który ma możliwości przechowywania i przekazywania. 

Sieci odporne na opóźnienia (DTN) 

To był problem, który NASA napotkała podczas wysyłania sond kosmicznych w kosmos. Protokół TCP/IP 

był nie do przyjęcia, ponieważ nie zawsze istniał sposób nawiązania połączenia z sondą kosmiczną, a 

protokół UDP był również bezużyteczny, ponieważ cenne dane byłyby po prostu tracone, na zasadzie 

„odpal i zapomnij”. Problem, który miał NASA polegał na tym, jak mogli zapewnić, że mimo braku 

łączności radiowej z sondą – na przykład gdy zniknęła za planetą – dane generowane przez sondę, które 

mogliby przechowywać lokalnie, mogły zostać dostarczone do kontroli naziemnej w całości, gdy tylko 

nawiązał kontakt radiowy. Wynikiem ich badań było przyjęcie protokołu DTN, który ma między innymi 

możliwości przechowywania i przekazywania. DTN jest preferowanym rozwiązaniem dla bardzo 

zdalnych i mobilnych urządzeń i aplikacji IIoT i stanowi podstawę protokołów oprogramowania 

pośredniego, których używamy dzisiaj w sytuacjach w czasie rzeczywistym w przemysłowym 

Internecie. DTN okazuje się być idealnym rozwiązaniem dla wielu aplikacji IoT, ponieważ działa na 

zasadzie przechowywania, przenoszenia i przekazywania. 



 

Na przykład węzłem wysyłającym jest czujnik w IoT, który zbiera i przechowuje dane (przechowuje) do 

momentu nawiązania kontaktu (przeniesienia) z innym węzłem, do którego może przekazywać 

informacje (forward). Węzeł odbiorczy następnie przechowuje dane i przenosi je w swoje podróże, 

dopóki nie będzie mógł przesłać danych do innego węzła. W ten sposób dane są przesyłane przez sieć, 

aż dotrą do miejsca przeznaczenia. Chodzi o to, że duże zmienne opóźnienia są tolerowane, ponieważ 

głównym problemem jest dostarczanie danych do miejsca docelowego przez przerywaną i zawodną 

sieć. DTN ma wiele zastosowań w świecie IoT, np. Internet międzyplanetarny, monitoring dzikiej 

przyrody, komunikacja na polu bitwy i komunikacja internetowa na obszarach wiejskich. Gdy wsie 

wiejskie nie mają infrastruktury komunikacyjnej, komunikacja nadal może być możliwa, choć powoli. 

Jak to działa, wioska buduje stoisko, w którym znajduje się komputer i sprzęt komunikacyjny z 

protokołem DTN. Wiadomości mieszkańców wsi są przechowywane lokalnie na urządzeniu DTN. 

Lokalny autobus, który obsługuje region i łączy wsie wiejskie, przewozi routery Wi-Fi, które łączą się / 

łączą ze sprzętem DTN, gdy znajdą się w zasięgu. W rezultacie wiadomości są przekazywane z 

wiejskiego terminala DTN do urządzeń danych w autobusie. Następnie autobus przenosi dane ze sobą 

w drodze od wioski do wioski, zbierając i przechowując więcej danych w trakcie podróży. Ostatecznie, 

gdy autobus wraca do zajezdni miejskiej lub miejskiej, przekazuje dane zebrane podczas podróży do 

routera podłączonego do Internetu, a dane są dostarczane do ostatecznego miejsca docelowego przez 

Internet. Powrotny ruch internetowy jest obsługiwany w podobny sposób, przy czym autobus 

dostarcza ruch powrotny (wiadomości) z powrotem do każdej wioski podczas następnej podróży. To 

po prostu cyfrowa wersja tego, jak kiedyś dostarczano pocztę. DTN może przechowywać i przenosić 

dane na duże odległości bez bezpośredniego połączenia między źródłem a miejscem docelowym. 

Chociaż można by powiedzieć, że w poprzednim przykładzie autobus był ścieżką między źródłem a 

celem i nie był losowy. Podczas obsługi komunikacji w losowych sieciach, na przykład podczas śledzenia 

dzikich zwierząt, nie ma regularnej magistrali, więc musimy korzystać z innych węzłów 

przekaźnikowych do przechowywania, przenoszenia i przekazywania danych. Kiedy korzystamy z tych 

mobilnych sieci ad-hoc, istnieje kilka taktyk, które można zastosować w celu zwiększenia wydajności. 



Jedna z metod nazywa się techniką epidemii i jest to technika, w której posiadacz danych przekazuje 

je do dowolnego innego węzła przekaźnikowego, na który się natknie. Ta metoda może być skuteczna, 

ale oszczędna w zasobach i obciążona dużym obciążeniem, ponieważ może istnieć wiele kopii danych 

przesyłanych i przesyłanych przez sieć. Jednym z rozwiązań nieefektywności technik epidemicznych 

jest Prophet , co oznacza Probabilistic Routing Protocol z wykorzystaniem Historii Spotkań i 

Przechodniości. Prophet łagodzi niektóre z nieefektywności epidemii, używając algorytmu, który 

próbuje wykorzystać nielosowość napotkanych węzłów podróżnych. Robi to, utrzymując zestaw 

prawdopodobieństw, że napotkany węzeł ma większe prawdopodobieństwo dostarczenia wiadomości 

z danymi niż on sam. Spryskiwanie i czekanie to kolejna metoda dostarczania, która ściśle ogranicza 

liczbę replikacji dozwolonych w sieci ad-hoc. W ten sposób zwiększa prawdopodobieństwo 

pomyślnego dostarczenia wiadomości przy jednoczesnym ograniczeniu marnotrawstwa zasobów. 

Dzieje się tak, ponieważ gdy wiadomość jest oryginalnie tworzona w węźle źródłowym, przypisywana 

jest jej stała liczba dozwolonych replikacji, które mogą współistnieć w sieci. Węzeł źródłowy może 

następnie przekazać wiadomość tylko do tej dokładnej liczby węzłów przekaźnikowych. Węzły 

przekaźnikowe po zaakceptowaniu wiadomości przechodzą w fazę oczekiwania, w której przenoszą 

wiadomość – nie przekazują jej do innych przekaźników – dopóki bezpośrednio nie napotkają 

zamierzonego miejsca docelowego. Dopiero wtedy wyjdą ze stanu oczekiwania i przekażą wiadomość 

do zamierzonego odbiorcy. Jak właśnie widzieliśmy w przypadku DTN, IoT może działać nawet w 

najbardziej odległych obszarach i nieprzyjaznych środowiskach. Ponieważ nie wymaga stałej łączności, 

może obsługiwać sporadyczne połączenia sieciowe ad-hoc i duże opóźnienia w dostawie. Jednak dzieje 

się tak w odległych obszarach, w których przesyłane są niewielkie ilości danych w ramach 

specjalistycznych aplikacji — na przykład śledzenia dzikiej przyrody i warunków na polu bitwy. W 

większości aplikacji IoT mamy inny problem, a jest nim obsługa dużej ilości danych – ekstremalnie 

dużych ilości danych. Dlatego w większości przypadków użycia w przemyśle internetowym nacisk 

zostanie położony na niezawodne, skalowalne systemy wykorzystujące deterministyczne, niezawodne 

protokoły i architektury, takie jak te obecnie wdrażane w środowiskach M2M w warunkach 

produkcyjnych. 



Koncepcje projektowania oprogramowania 

Internet przemysłowy będzie wymagał konwergencji urządzeń mobilnych i społecznościowych, chmury 

i analityki Big Data, aby odnieść sukces. Wykorzystywana tradycyjna architektura M2M została oparta 

na zasadach SOA, a teraz, wraz z wprowadzeniem IIoT, SOA jest ważniejsza niż kiedykolwiek w 

dostarczaniu usług, zapewnianiu wglądu i integracji systemów. Stosując zasady architektury 

zorientowanej na usługi w architekturze IIoT, firma może zarządzać i zarządzać transformacją 

biznesową i IT. Korzyści obejmują bezproblemową integrację maszyn, urządzeń i usług, a także 

oprogramowanie, infrastrukturę i platformy usług i rozwiązań działające w chmurze, co zapewnia 

całościowy wgląd w biznes. SOA zapewniła również elastyczność w eksternalizacji interfejsów API. SOA 

integruje domeny architektury referencyjnej IIC, takie jak domeny sterujące (OT), operacyjne i 

korporacyjne (IT), m.in. z Internetem Rzeczy. W kontekście IIoT SOA to „po prostu dobry projekt”. 

Opiera się na solidnym fundamencie technologii i praktyk, które od dawna wspierają przemysłowe 

architektury M2M i dlatego są dobrze rozumiane i cieszą się zaufaniem w przedsiębiorstwach 

przemysłowych i fabrykach. 

API (interfejs programowania aplikacji) 

API to programowalny interfejs do aplikacji. Typy interfejsów API, które widzimy dzisiaj regularnie, to 

te, które zapewniają interfejsy za pośrednictwem usług internetowych, takich jak SOAP i REST. Są to 

zorientowane na usługi i internetowe interfejsy API, które stały się obecnie powszechnie uznawaną 

normą w zakresie łączenia się z aplikacjami internetowymi i mobilnymi. W środowiskach SOA (aplikacje 

zorientowane na usługi), w których jesteśmy w stanie komunikować się z wyższymi aplikacjami, takimi 

jak CRM i ERP, API jest dość skomplikowaną koncepcją. Te programowalne interfejsy były złożone i 

wydane przez dostawcę oprogramowania, zazwyczaj o ograniczonej funkcjonalności. To miało więcej 

wspólnego z zachowaniem przez dostawcę kontroli nad rozwojem i możliwością sprzedaży 

funkcjonalności oraz integracji z innymi aplikacjami i bazami danych przedsiębiorstwa jako usługi 

dodatkowej. Jednak wraz z odejściem działu IT od architektury SOA do aplikacji internetowych i 

mobilnych, interfejsy API stały się również stosunkowo prostym szablonem, którego używamy do 

komunikacji między naszymi aplikacjami mobilnymi i internetowymi oraz innymi bazami danych 

zaplecza i aplikacjami korporacyjnymi. Rozłóżmy to, patrząc na każdą z jego części. Przyjrzyjmy się 

najpierw częściom składowym API.  

Aplikacja 

Jeśli masz laptopa, tablet lub smartfon, dobrze wiesz, czym są aplikacje, czyli narzędziami, grami, 

sieciami społecznościowymi i innym oprogramowaniem, z którego korzystamy na co dzień.  

Programowanie 

Jest to kod, którego inżynierowie oprogramowania używają do tworzenia całego oprogramowania, z 

którego składają się nasze aplikacje na naszych urządzeniach.  

Interfejs 

Interfejs jest powszechną metodą interakcji użytkowników, aplikacji lub urządzeń. Jeśli dzielimy ten 

interfejs między dwie aplikacje lub programy, interfejs ten zapewnia wspólny sposób komunikowania 

się obu. Dlatego interfejs API jest zasadniczo sposobem, w jaki programiści mogą komunikować się z 

określoną aplikacją za pomocą szablonu zdefiniowanego programowo.  

API: perspektywa techniczna 



Aby interfejs API działał, musi być skonfigurowany i szczegółowo określony przez programistę aplikacji 

i zazwyczaj projektanta bazy danych. Dzieje się tak, ponieważ zwykle wstrzykujesz dane z jednej 

aplikacji do aplikacji hosta, co oznacza, że muszą one być trwale przechowywane w bazie danych. 

Dlatego interfejs API można najlepiej opisać jako:  

„…dokładna specyfikacja napisana przez dostawców usługi, której programiści muszą przestrzegać 

podczas korzystania z tej usługi. API opisuje, jaka funkcjonalność jest dostępna, w jaki sposób musi być 

używana i jakie formaty będą akceptowane jako dane wejściowe lub zwracane jako dane wyjściowe.” 

- Kevin Stanton (kierownik działu API w Sprout Social) 

W rezultacie możemy uznać API za określony szablon do wprowadzania lub pobierania danych do 

aplikacji lub jej bazy danych.  

Analogia API 

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób używany jest interfejs API (szablon), przyjrzyjmy się odpowiedniej 

analogii. Rozważ ze względu na argument, że za każdym razem, gdy chcesz przesłać lub uzyskać dostęp 

do zestawu danych z aplikacji, musisz wywołać API. Istnieją jednak pewne zasady, których należy 

przestrzegać, a programiści określają te zasady podczas konstruowania formatu szablonu API. W 

końcu, projektując API, programista będzie musiał określić, że istnieją tylko określone typy danych, do 

których aplikacja umożliwi dostęp. Podobnie istnieją tylko określone dane, które umożliwią 

wprowadzenie do bazy danych, więc musisz komunikować się w bardzo specyficznym protokole i 

formacie — języku unikalnym dla każdej aplikacji. Aby pomóc zrozumieć tę koncepcję, wyobraź sobie 

API jako strażnika między programistą a aplikacją. Ochroniarz akceptuje żądania programisty i 

sprawdza uwierzytelnienie. Ochroniarz dostarcza również programiście formularz z prawidłowym 

formatem żądania i danych. Gdy programista uzupełni formularz swoim żądaniem i szczegółami 

kryteriów żądania, tj. jakie dane chce przechowywać lub pobierać, ochroniarz sprawdzi, czy format jest 

poprawny. Jeśli prezentacja jest poprawna, pracownik ochrony przekaże prośbę do aplikacji. Aplikacja 

następnie przeprowadza dalsze uwierzytelnianie i kontrolę autoryzacji, a jeśli żądanie przejdzie testy 

bezpieczeństwa, aplikacja zezwoli na żądanie/wejście, a aplikacja zwraca lub przechowuje dane 

również lub w imieniu programisty.  

Przykład API 

Firma może dać swoim pracownikom możliwość uruchamiania raportów na podstawie własnych 

danych, raportów lub mediów społecznościowych z baz danych firmy. Jednak w celu uruchomienia tych 

zapytań do bazy danych należy wprowadzić zapytanie SQL względem bazy danych. Nie jest możliwe, 

aby użytkownicy wysyłali wiadomość e-mail do administratorów baz danych (DBA), gdy tylko 

potrzebują tych informacji, a ze względów bezpieczeństwa i operacyjnych administratorzy baz danych 

nie mogą dać użytkownikom dostępu do samodzielnego uruchomienia zapytania. W tym miejscu do 

gry wchodzi API. Administratorzy baz danych napisali unikalne zapytania SQL w skryptach, które są 

wyzwalane za każdym razem, gdy użytkownik wykonuje wywołanie API. Baza danych może następnie 

zwracać żądania danych ze sklepu do użytkownika w czasie rzeczywistym. W związku z tym, ilekroć 

ludzie żądają analizy danych za pomocą API, wyniki są zwracane bez konieczności znajomości kodu lub 

SQL, a nawet bezpośredniego kontaktu z systemem bazy danych.  

Co to jest wywołanie API? 

Za każdym razem, gdy użytkownik, programista lub system żąda informacji z aplikacji lub chce 

opublikować informacje w innej aplikacji, musi wysłać żądanie do tego interfejsu API przy użyciu 

wstępnie sformatowanego szablonu . Oczywiście, aby zewnętrzni użytkownicy i systemy wysyłali 



żądania do interfejsu API, muszą istnieć środki bezpieczeństwa w celu ograniczenia przepustowości, 

wykorzystania, a także nielegalnych żądań. Internetowe API to adresy URL, które służą do aktywacji 

wywołania za pomocą typowych poleceń HTML, takich jak PUSH i GET. Te adresy URL nie są 

aktywowane przez kliknięcie na nie, ponieważ zazwyczaj zwracają tylko pusty ekran (chyba że zostały 

skonstruowane w celu wysyłania danych z powrotem na stronę internetową), więc zazwyczaj są 

używane w programach i skryptach. W rezultacie programiści mogą tworzyć interfejsy API przy użyciu 

całej gamy języków, PHP, Ruby, Python itp. Programista może następnie osadzić i wywołać adres URL 

API z poziomu skryptów języka programowania.  

Dlaczego interfejsy API są ważne dla biznesu? 

Omówmy dalej, dlaczego interfejsy API są tak ważne dla firm.  

Firmy tworzą aplikacje za pomocą interfejsów API 

Interfejsy API to sposób, w jaki biznes może komunikować się z aplikacjami w czasie rzeczywistym. 

Księgowi mogą generować rano raporty z poprzedniego dnia za naciśnięciem klawisza, a sprzedaż może 

publikować dane na koniec dnia w podobny sposób. Interfejsy API to sposób, w jaki możemy 

bezpośrednio komunikować się z aplikacjami, nie wiedząc, jak pisać zapytania lub kod. Deweloperzy 

tworzą interfejsy API, których używamy jako szablonów do przesyłania danych sprzedaży z arkusza 

kalkulacyjnego lub ze sformatowanego pliku.  

Ludzie biznesu korzystają z zewnętrznych interfejsów API 

Interfejsy API umożliwiają firmom interakcję i współpracę za pośrednictwem mediów 

społecznościowych i aplikacji zewnętrznych, takich jak Twitter, Facebook i Amazon. Interfejsy API 

umożliwiają również użytkownikom współpracę między innymi za pośrednictwem Dropbox, Box i 

Google Apps. Google i inni giganci na skalę internetową również udostępniają swoje interfejsy API do 

użytku publicznego. Na przykład programista może użyć Google Maps i Geo-locator API, a następnie 

użyć ich we własnych aplikacjach. Programiści mogą tworzyć całe aplikacje mobilne, po prostu łącząc 

otwarte interfejsy API z Google lub Yahoo za pomocą kodu kleju; są to tzw. „mash-upy”.  

Firmy polegają na otwartych interfejsach API 

Otwarte interfejsy API są niezwykle ważne dla zapewnienia dostępu stronom trzecim i zaufanym 

partnerom poprzez zapewnienie im bezpiecznego dostępu do danych i współpracy projektowej. 

Architektura zorientowana na usługi i aplikacje na skalę korporacyjną udostępniły programistom, 

partnerom i działom IT otwarte interfejsy API do celów integracji systemów, innowacji i rozwoju. 

Otwarte internetowe interfejsy API są dostępne dla wszystkich. 

Usługi internetowe 

Istnieje wiele typów interfejsów API, które można konstruować w wielu językach, ale te, które są 

obecnie zwykle używane w architekturach zorientowanych na usługi oraz nowoczesnych aplikacjach 

internetowych i mobilnych, to interfejsy API usług internetowych, takie jak SOAP i REST. SOAP (Simple 

Open Architecture Protocol ) to oparty na standardach protokół usług internetowych, pierwotnie 

opracowany przez firmę Microsoft, który ugruntował swoją pozycję w Środowisku SOA jako usługa 

sieciowa z wyboru. Jednak nazwa SOAP jest trochę myląca, ponieważ SOAP tak naprawdę nie jest tak 

proste, jak sugeruje akronim. Tak naprawdę to ze względu na jego ugruntowane zastosowanie w SOA 

i fakt, że istnieje od dłuższego czasu, programiści i programiści są doświadczeni i wygodni z jego 

użyciem. Dlatego SOAP korzysta ze wszystkich zalet swojej długowieczności. Z drugiej strony REST jest 

stosunkowo nowy i ma być prosty lub przynajmniej prostszy niż SOAP. REST został zaprojektowany z 



myślą o aplikacjach internetowych i mobilnych oraz w celu naprawienia niektórych nieodłącznych 

problemów, które występują w przypadku SOAP w środowisku internetowym. Kryteria projektowe 

REST to zapewnienie naprawdę prostej metody uzyskiwania dostępu do usług internetowych za 

pośrednictwem adresu URL i bez bagażu XML SOAP. Czasami jednak SOAP jest łatwiejszy w użyciu. 

Powodem tego jest fakt, że interfejsy API usług internetowych SOAP są dobrze udokumentowane za 

pomocą języka opisu usług sieci Web (WSDL) . Jest to kolejny plik powiązany z SOAP i zawiera definicję 

działania usługi sieciowej za pośrednictwem szablonu XML dla interfejsu API. Szczegóły WSDL w 

czytelnej formie, w tym specyfikacje, wymagania i opcje używane przez usługę. W związku z tym 

ponowne użycie usług internetowych SOAP jest powszechne, ale może nie być wydajne, ponieważ 

możesz pobrać zbyt dużo danych — ale jest to trywialne. Dzięki temu, że WSDL zapewnia definicję 

działania usługi sieciowej podczas tworzenia odwołania do niej, IDE może całkowicie zautomatyzować 

proces. Dlatego trudność korzystania z SOAP zależy w dużym stopniu od używanego języka. Z drugiej 

strony czasami REST nie jest tak łatwy do zrozumienia jak tam nie ma odpowiedniej dokumentacji, 

takiej jak WSDL, funkcje są określane w samym kodzie, a to ma swoje własne problemy dla nie-

programistów. Jednak SOAP i REST mają podobieństwa, ponieważ oba mogą działać w protokole HTTP. 

SOAP może działać z innymi protokołami sieciowymi, nawet SMTP. SOAP ze względu na swoją 

standaryzację i wszechobecne zastosowanie w środowisku SOA jest bardziej sztywnym zestawem 

wzorców przesyłania komunikatów niż REST. Reguły w SOAP są ważne, ponieważ bez tych reguł nie 

byłby w stanie osiągnąć żadnego poziomu standaryzacji. REST jako styl architektoniczny nie wymaga 

przetwarzania i jest naturalnie bardziej elastyczny. 

Zarówno SOAP, jak i REST opierają się na własnym zestawie ugruntowanych zasad, których wszyscy 

zgodzili się przestrzegać w celu wymiany informacji. Dlatego obie techniki wymagają rozważenia przy 

podejmowaniu decyzji, którego protokołu użyć. 

Szybki przegląd SOAP 

Firma Microsoft pierwotnie opracowała SOAP w celu zastąpienia starszych technologii, które nie 

działają dobrze w Internecie, takich jak Distributed Component Object Model (DCOM) i Common 

Object Request Broker Architecture (CORBA). Technologie te uznano za nieodpowiednie dla Internetu, 

ponieważ opierają się na wiadomościach binarnych. Jednak SOAP opiera się wyłącznie na XML w celu 

świadczenia usług przesyłania wiadomości. W rezultacie komunikaty XML stosowane przez SOAP 

działają lepiej w Internecie. Interesującą cechą SOAP jest to, że niekoniecznie musi korzystać z 

transportu Hypertext Transfer Protocol (HTTP), ponieważ może działać na innych protokołach 

sieciowych. Po pierwszym wydaniu Microsoft przesłał SOAP do Internet Engineering Task Force (IETF), 

gdzie został ustandaryzowany. Od samego początku SOAP był projektowany z myślą o wspieraniu i 

przystosowaniu do rozbudowy, więc posiada wszelkiego rodzaju moduły wsparcia i opcje z nim 

związane. Ze względu na tak wiele opcjonalnych funkcji, SOAP jest bardzo rozszerzalny, ale używasz 

tylko tych elementów, których potrzebujesz do określonego zadania. Na przykład, gdy korzystasz z 

publicznej usługi sieciowej, która jest otwarta i ogólnodostępna, naprawdę nie potrzebujesz zbyt wiele 

WS-SECURITY. Jednym z problemów związanych z SOAP jest to, że XML , którego używa do wysyłania 

żądań i odbierania odpowiedzi, może stać się niezwykle złożony. Problem polega na tym, że w 

niektórych językach programowania programista będzie musiał zbudować te żądania zdefiniowane w 

XML ręcznie. Dodatkowo problem ręcznego programowania żądań staje się problematyczny, ponieważ 

SOAP nie toleruje błędów. Dlatego niektórzy programiści Javy uważali, że SOAP jest trudny w użyciu, 

ponieważ praca z SOAP w JavaScript jest uciążliwa, ponieważ konieczne jest tworzenie wymaganej 

struktury XML absolutnie za każdym razem. Oznacza to pisanie dużej ilości kodu, aby wykonać nawet 

najbardziej trywialne zadania. Jednak problem z JavaScript nie zawsze występuje, a niektóre języki 

ułatwiają obsługę SOAP i XML. SOAP może udostępniać skróty do języka, co może pomóc w 



zmniejszeniu nakładu pracy wymaganego do utworzenia żądania i przeanalizowania odpowiedzi. W 

rzeczywistości, pracując z własnymi językami Microsoft .NET, nigdy nie widzisz XML. SOAP może nie 

tolerować błędów, ale jak na ironię jedną z najważniejszych funkcji SOAP jest wbudowana obsługa 

błędów . Jeśli SOAP wykryje problem z żądaniem, odpowiedź zawiera informacje o błędzie, których 

można użyć do rozwiązania problemu. Ta funkcja jest niezwykle ważna, ponieważ w wielu przypadkach 

możesz nie być właścicielem usługi sieciowej, w którym to przypadku nie byłoby żadnej wskazówki, 

dlaczego coś nie działa. Raportowanie błędów zapewnia nawet ustandaryzowane kody, dzięki czemu 

można zautomatyzować niektóre zadania obsługi błędów w kodzie. 

Szybki przegląd REST 

W porównaniu do SOAP, REST zapewnia uproszczoną alternatywę dla interfejsu API usługi sieciowej. 

Różnice w REST polegają na tym, że zamiast używać XML do wysłania żądania, REST opiera się na 

prostym adresie URL przy użyciu podstawowych poleceń HTTP. W niektórych zaawansowanych lub 

złożonych sytuacjach REST może wymagać podania dodatkowych informacji, ale większość usług 

internetowych korzystających z REST polega wyłącznie na uzyskaniu potrzebnych informacji z adresu 

URL. Ponieważ REST używa podejścia URL do wywoływania interfejsu API, może używać czterech 

różnych czasowników HTTP 1.1 (GET, POST, PUT i DELETE) do wykonywania zadań. Jedną z głównych 

korzyści dla programistów i programistów jest to, że w przeciwieństwie do SOAP, REST nie musi używać 

XML do zapewnienia odpowiedzi. Usługi sieci Web oparte na REST mogą wyprowadzać odpowiedź z 

powrotem do programu jako dane w postaci wartości oddzielonych od poleceń (CSV), JavaScript Object 

Notation (JSON) i Really Simple Syndication (RSS). Dzięki temu programiści mogą uzyskać potrzebne 

dane wyjściowe w formie łatwej do przeanalizowania w języku, którego używają do pisania aplikacji. 

SOAP kontra reszta 

SOAP jest zdecydowanie najlepszym wyborem dla dostępu do usług internetowych. Zapewnia 

następujące korzyści w porównaniu z REST: 

• Niezależny od języka, platformy i transportu (REST wymaga użycia protokołu HTTP) 

• Działa dobrze w rozproszonych środowiskach korporacyjnych (REST zakłada bezpośrednią 

komunikację punkt-punkt) 

• Standaryzowane 

• Zapewnia znaczną rozszerzalność przed budowaniem w postaci standardów WS* 

• Wbudowana obsługa błędów 

• Automatyzacja w przypadku korzystania z niektórych produktów językowych 

REST jest w większości łatwiejszy w użyciu i bardziej elastyczny. Ma następujące zalety w porównaniu 

z SOAP: 

• Żadne drogie narzędzia nie wymagają interakcji z usługą internetową 

• Mniejsza krzywa uczenia się 

• Wydajny (SOAP używa XML dla wszystkich wiadomości; REST może używać mniejszych formatów 

wiadomości) 

• Szybki (nie wymaga intensywnego przetwarzania) 

• Bliżej innych technologii internetowych w filozofii projektowania 



Buforowanie 

Jednym z zachowań interfejsu API usług internetowych, na które należy zwrócić uwagę podczas 

korzystania z REST przez HTTP, jest wykorzystanie funkcji dostępnych w HTTP, takich jak buforowanie 

oraz zabezpieczenia pod względem TLS i uwierzytelniania. Jednak może to nie być dobre. W zależności 

od aplikacji może to być bardzo zła opcja. Na przykład projektanci powinni wiedzieć, że dynamiczne 

zasoby nie powinny być buforowane. Dzieje się tak, ponieważ zasoby zmieniają się w czasie 

rzeczywistym, więc buforowanie zasobu to naprawdę zły pomysł. Na przykład istnieje usługa sieciowa 

REST, która będzie używana do odpytywania notowań giełdowych po uruchomieniu przez pasek 

giełdowy. Ważne jest, aby zrozumieć, że notowania giełdowe z dużym prawdopodobieństwem 

zmieniają się co milisekundy, więc jeśli zapytanie o cenę akcji dla BARC (Barclays Bank) zostanie 

odpytane i opublikowane, istnieje duża szansa, że w kolejnym sondażu otrzymany kurs będzie inny . 

Jeśli jednak REST korzysta z funkcji pamięci podręcznej HTTP, zwróci tę samą wartość giełdową, która 

była początkowo odpytywana i przechowywana w pamięci podręcznej, ponownie w kolejnych 

sondażach. To pokazuje, że nie zawsze możemy korzystać z funkcji buforowania zaimplementowanych 

w protokole podczas pracy z dynamiczną zawartością i zasobami. Buforowanie HTTP może być 

przydatne w przypadku żądań REST klienta dotyczących zawartości statycznej, ale funkcja buforowania 

HTTP nie jest odpowiednia dla wymagań dynamicznych; SOAP API to lepszy wybór. 

Wiązanie czasowników HTTP 

Wiązanie czasowników HTTP to kolejna funkcja, którą warto omówić podczas porównywania REST i 

SOAP. Wiele publicznych interfejsów API określanych jako RESTful jest bardziej podobnych do REST i 

nie implementuje wszystkich czasowników HTTP w sposób, w jaki powinny. Na przykład podczas 

tworzenia nowych zasobów większość programistów używa POST zamiast PUT. Nawet usunięcie 

istniejących zasobów jest wysyłane za pomocą żądania POST zamiast polecenia DELETE. SOAP definiuje 

również powiązanie z protokołem HTTP. W przypadku powiązania z HTTP wszystkie żądania SOAP są 

wysyłane za pośrednictwem żądania POST. 

Bezpieczeństwo 

Bezpieczeństwo jest rzadko wspominane podczas omawiania zalet REST w porównaniu z SOAP. 

Powodem tego jest to, że zabezpieczenia REST są zapewniane w warstwie protokołu HTTP, takie jak 

podstawowe uwierzytelnianie i szyfrowanie komunikacji za pośrednictwem TLS. Bezpieczeństwo SOAP 

jest dobrze ustandaryzowane dzięki WS-SECURITY. HTTP jako protokół nie jest zabezpieczony, dlatego 

usługi internetowe korzystające z protokołu muszą wdrożyć własne rygorystyczne zabezpieczenia. 

Bezpieczeństwo wykracza poza proste uwierzytelnianie i poufność, obejmuje również autoryzację i 

integralność. Jeśli chodzi o łatwość wdrożenia, SOAP jest usługą sieciową na czele. 

Mikroserwisy 

Korzystanie z mikroserwisów i internetowych interfejsów API stało się bardzo popularne w aplikacjach 

internetowych i chmurowych, które idealnie nadają się do IIoT. Termin mikrousługa nie ma 

standardowej, formalnej definicji; istnieją jednak pewne cechy, które je identyfikują. Zasadniczo 

istnieje wyróżniająca się architektura mikrousług, która zapewnia metodę tworzenia aplikacji jako 

zestawu małych, modułowych usług. Te niezależne usługi uruchamiają unikalny proces i komunikują 

się za pośrednictwem dobrze zdefiniowanej, lekkiej usługi sieciowej lub innego mechanizmu w celu 

dostarczenia określonego wyniku. To, co sprawia, że mikrousługi są cenne, to fakt, że można 

konstruować aplikacje, które oddzielają podstawową złożoność systemów hosta od celu aplikacji. Jeśli 

przyjrzymy się aplikacjom sieciowym typu klient-serwer, są one zbudowane jako aplikacje 

monolityczne, w których część kodu dotycząca serwera obsługuje żądania HTTP, wykonuje logikę oraz 



pobiera lub publikuje dane z/do bazy danych. Problem z tym stylem polega na tym, że wszelkie zmiany 

będą wymagały nowej wersji całej aplikacji, ponieważ każda funkcja jest ze sobą powiązana i nie jest 

łatwo izolowana i aktualizowana. W przypadku mikroserwisów widzimy wprowadzenie innego 

podejścia, które jest idealne dla IoT, a co za tym idzie, Internetu przemysłowego. Podejście do 

mikrousług polega na tworzeniu własnych lub korzystaniu z otwartej mikrousługi, która jest specyficzna 

dla funkcji. Programiści następnie konstruują aplikacje przy użyciu tych niezależnych modułów 

zwanych mikrousługami, które programista może samodzielnie skalować i modyfikować, 

pozostawiając resztę aplikacji nietkniętą. Nie naruszając ogólnej integralności aplikacji, programiści 

mogą dostosować indywidualną usługę przed jej ponownym wdrożeniem. Podobnie, mogą dodać lub 

dostosować usługę dla nowego typu modelu urządzenia bez wpływu na jakąkolwiek inną usługę w 

aplikacji, na przykład na wrażenia użytkownika dowolnego istniejącego typu urządzenia. Mikrousługi 

są skalowalne, adaptowalne i modułowe, co czyni je idealnymi dla aplikacji opartych na chmurze, które 

muszą zapewniać dynamiczne, ale spójne środowisko użytkownika na szerokiej gamie i ciągle 

zmieniającej się liście urządzeń. Aby wyjaśnić zalety mikroserwisów i ich skalowalność, możemy 

spojrzeć na wiele dużych firm działających w Internecie, takich jak Netflix, Amazon i eBay. Wszyscy ci 

giganci sieci Web przeszli w ciągu ostatniej dekady do aplikacji opartych na mikrousługach. Na przykład 

Netflix odbiera około miliarda wywołań API dziennie z ponad 800 różnych typów i modeli urządzeń. 

Amazon podobnie odbiera codziennie niezliczone wywołania API z szeregu aplikacji z wielu typów 

urządzeń. Firmy te nie byłyby w stanie wesprzeć i skalować się do tej pojemności przy użyciu 

architektury monolitycznej lub dwupoziomowej; było to możliwe tylko przy użyciu architektury opartej 

na mikroserwisach. Ponieważ architektura mikrousług eliminuje ograniczenia związane z hostowaniem 

całej aplikacji na jednym serwerze, umożliwia to programistom wydajniejsze przydzielanie zasobów do 

tych części aplikacji, które ich potrzebują. Jednak oczywistą karą jest to, że oddzielając funkcje 

biznesowe i usługi, musi istnieć system komunikacji między usługami do wykonania tego połączenia 

zdalnie, a to wymaga dodatkowego narzutu integracji. Integracja to zawsze trudna sprawa, więc 

posiadanie jej więcej nie jest szczególnie korzystne. Jeśli jednak komunikujesz się między usługami, 

możesz użyć usług internetowych HTTP lub protokołów subskrybowania/publikowania wiadomości, 

aby uprościć wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności. Przy podejmowaniu 

decyzji, którego użyć, dobrą radą jest wdrożenie usługi sieciowej HTTP podczas zadawania pytań 

wymagających bezpośredniej odpowiedzi oraz zasubskrybowanie/publikowanie, gdy składasz 

oświadczenie, które nie wymaga natychmiastowej informacji zwrotnej. 



Oprogramowanie pośredniczące  Platformy Przemysłowego Internetu Rzeczy 

W poprzednich częściach omówiliśmy niektóre z wielu różnorodnych protokołów komunikacyjnych i 

bezprzewodowych, technologii i wzorców oprogramowania dostępnych dla projektantów podczas 

budowania rozwiązań IIoT. Jak widzieliśmy, nie ma jednego rozwiązania dla każdej sytuacji, więc w 

większości przypadków będziemy musieli wdrożyć kilka protokołów i technologii, aby spełnić 

wymagania, a następnie w jakiś sposób je zintegrować. Na przykład w sieci zbliżeniowej możemy 

znaleźć mieszankę tradycyjnych i nowoczesnych technologii; niektóre mogą na przykład nie obsługiwać 

IP lub technologii bezprzewodowych, które preferujemy w naszym projekcie, więc będziemy musieli 

mieszać i dopasowywać technologie. Ten typ projektu jest określany jako projekt heterogeniczny, 

ponieważ obsługuje kilka, jeśli nie wiele różnych protokołów, technologii i wzorców oprogramowania. 

Sieci heterogeniczne są bardzo powszechne, jeśli nie normą. Rzadko zdarza się, poza wdrożeniami 

Greenfield (zupełnie nowe), mieć luksus wspólnego protokołu w czymś, co można by określić jako 

jednorodną sieć. Luksus polegający na możliwości wdrażania węzłów końcowych i sieci dostępowych 

obsługujących jeden protokół, taki jak IPv6, jest rzadkością. Niestety, sieci heterogeniczne komplikują 

projektowanie sieci, ponieważ musimy zadbać o różne interfejsy protokołów, transport i 

dwukierunkową translację danych, ponieważ zazwyczaj są one umieszczane w ramkach w różnych 

formatach. Przypomnijmy, że często koncepcje IIoT są prezentowane na tak wysokim poziomie, że 

leżące u ich podstaw technologie są prawie nieistotne, i właśnie w tym momencie jesteśmy zmuszeni 

zająć się sposobem, w jaki integrujemy, administrujemy i zarządzamy wszystkimi tymi 

heterogenicznymi sieciami, złożoność nagle staje się duża. Wcześniejsze rozdziały omawiały, jak na 

bardzo wysokim poziomie budujemy sieć IIoT. Reasumując, w największym uproszczeniu, łączymy 

przetworniki (czujniki i aktuatory) z bramkami graniczącymi z sieciami zbliżeniowymi, a następnie 

przesyłamy dane z powrotem przez sieć dostępową w celu agregacji i translacji, przed ostatecznym 

przetwarzaniem i/lub przechowywaniem danych lokalnie lub wysyłaniem. do chmury. Zazwyczaj 

architektura IIoT jest opisana na spotkaniach projektowych lub prezentacjach IIoT, a leżące u jej 

podstaw zawiłości są oderwane od celów biznesowych. Ktoś podejdzie do tablicy i narysuje coś takiego 

jak Rysunek 

 

Teraz wszystko jest bardzo dobrze i dobrze; rysunek może wyraźnie pokazać, w jaki sposób łączą się 

różne komponenty, i możesz czuć się pewnie podczas tworzenia prototypów lub tworzenia projektu 



sieci weryfikującego koncepcję. Możesz nawet czuć się na tyle pewnie, by zagregować kilka 

heterogenicznych sieci. Jednak jednym z kluczowych wymagań każdego dobrego projektu sieci, 

niezależnie od zastosowanej technologii, jest możliwość jej skalowania. Skalowalność IIoT jest 

problemem ze względu na potencjalną liczbę węzłów końcowych. Na przykład kryteria projektowe 

mogą wymagać podłączenia tysięcy, jeśli nie milionów węzłów końcowych (przetworników). Podobnie, 

te węzły końcowe mogą znajdować się w tysiącach heterogenicznych segmentów sieci, które są nie 

tylko zdalnie połączone, ale także zróżnicowane geograficznie. Problemy, które się pojawiają, nie 

dotyczą tylko tego, jak skleisz wszystkie te heterogeniczne komponenty i sieci, ale jak u licha 

zabezpieczysz, administrujesz, udostępniasz i aktualizujesz wszystkie te węzły końcowe? Gdy mgła 

zaczyna się przerzedzać, zaczynamy zdawać sobie sprawę z podstawowej złożoności IIoT. Ponieważ nie 

tylko będziemy musieli zidentyfikować i uwierzytelnić każdy węzeł końcowy, z którym może się 

skontaktować lub nie (ponieważ węzły końcowe mogą spać przez długi czas), będziemy musieli 

zastosować zasady kontroli dostępu i autoryzacji. Na przykład w sieci z tysiącami czujników lub węzłów 

końcowych musisz być w stanie zidentyfikować i uwierzytelnić każdy z nich. W końcu nie możesz 

zabezpieczyć sieci, jeśli nie wiesz, co zabezpieczasz. Podobnie, jak obsłużymy dodatki do sieci; na 

przykład jak dostarczasz i rejestrujesz nowe węzły końcowe? Dodatkowo, jak możesz administrować i 

zarządzać tą siecią? Na przykład mamy wgląd w stan węzłów końcowych, dzięki czemu wiemy, kiedy 

jeden z nich ulegnie awarii lub kiedy wymaga aktualizacji oprogramowania? Wreszcie, jak wykrywać, 

aktualizować lub udostępniać setki tysięcy węzłów końcowych w tysiącach heterogenicznych sieci 

rozsianych po całym kraju? 

Dlaczego potrzebujemy oprogramowania pośredniczącego IIoT? 

Diagram wysokiego poziomu narysowany na tablicy maskuje podstawową złożoność technologii, które 

musimy wdrożyć, aby zbudować sieć IIoT. W rzeczywistości budowanie infrastruktury sieciowej IIoT 

jest uciążliwym i bardzo skomplikowanym zadaniem, ponieważ integrujemy wiele różnych technologii 

i protokołów, a także musimy znaleźć sposób na administrowanie, aktualizowanie i raportowanie tych 

heterogenicznych sieci. Istnieją jednak rozwiązania, które może uprościć złożoność wdrożenia i 

zapewnić nie tylko klej do połączenia wszystkich komponentów, ale także lustro, które pozwoli nam 

zwizualizować sieć w całości, i jest to platforma oprogramowania pośredniczącego IIoT. Celem 

oprogramowania pośredniczącego IIoT jest zapewnienie wymaganej integracji, łączności i translacji 

danych między różnymi technologiami i warstwami. Na przykład platforma oprogramowania 

pośredniego powinna być w stanie obsługiwać łączność z wielu różnych protokołów i łączników, a także 

udostępniać i wykorzystywać łączniki oprogramowania API. Rysunek przedstawia funkcjonalność i 

wzajemną łączność architektury platformy oprogramowania pośredniczącego. 



 

Jak widać na rysunku, istnieje osiem komponentów, które są pożądane w kompleksowej platformie 

oprogramowania pośredniczącego IIoT. Te elementy dostarczają kleju, który pozwoli nam budować 

heterogeniczne sieci na dużą skalę. 

• Łączność — ta warstwa zapewnia środki do łączenia i obsługi czujników i elementów wykonawczych, 

ponieważ często mają one różne technologie i protokoły. 

• Zarządzanie węzłami końcowymi — ta warstwa zapewnia możliwość identyfikacji, uwierzytelniania, 

autoryzacji i zarządzania wszystkimi węzłami końcowymi w sieci. 

• Przetwarzanie danych — ta warstwa zapewnia translację, przygotowanie i korelację danych 

pochodzących z czujników. 

• Integracja z bazą danych — ta warstwa zapewnia łączniki między aplikacjami i przechowywaniem 

danych. 

• Wizualizacja danych — ta warstwa zapewnia narzędzia i techniki wizualizacji danych w zrozumiały 

sposób, na przykład za pomocą wykresów, wykresów i zdarzeń. 

• Analityka — ta warstwa zapewnia przetwarzanie i analizę danych w czasie rzeczywistym, co ma 

kluczowe znaczenie dla zastosowań przemysłowych, ponieważ umożliwia szybkie uzyskiwanie 

informacji zwrotnych z przemysłowych systemów sterowania. 

• Front-end — ta warstwa na poziomie aplikacji zapewnia złącza, Interfejsy API, mikrousługi i SDK 

wymagane przez aplikacje i programistów. 

• Bezpieczeństwo — bezpieczeństwo sieci IIoT jest najważniejsze i dotyczy każdej warstwy, aby 

zapewnić poufność, integralność i dostępność sieci. 

Jednak nie jest to tak proste, jak wybór dowolnej platformy oprogramowania pośredniczącego IIoT, 

ponieważ występują one w różnych kształtach i formach. Zazwyczaj platforma oprogramowania 

pośredniczącego IIoT powinna łączyć ze sobą heterogeniczne systemy, zapewniać bezproblemową 

integrację i interoperacyjność, a jednocześnie zapewniać przejrzystość operacyjną w warstwie 

aplikacji. Aby uzyskać to oprogramowanie pośredniczące, niezależnie od tego, czy jest to IT, czy IIoT, 

potrzebny jest mechanizm komunikacji między różnymi technologiami i protokołami, jednocześnie 

abstrahując od podstawowej złożoności sprzętu, oprogramowania i protokołów komunikacyjnych. 



Celem jest również ułatwienie przenoszenia i bezproblemowej integracji między systemami. Niestety 

nie wszystkie tak zwane platformy oprogramowania pośredniczącego IIoT obejmują wszystkie 

podstawy, ponieważ niektóre z nich to po prostu podstawowe platformy łączności lub platformy 

pośrednictwa aplikacji IT do integracji aplikacji z bazami danych. Niektóre platformy oprogramowania 

pośredniczącego to w rzeczywistości tylko systemy mediacji komunikacyjnej, które obsługują translację 

protokołów i prezentują fizyczne interfejsy dla fizycznej łączności. Inne to oprogramowanie 

pośredniczące do zarządzania danymi, które pośredniczy między aplikacjami a systemami zaplecza baz 

danych. Wreszcie pojawił się nowy rodzaj platform IaaS, które optymalizują aplikacje mobilne i IoT, 

które można również określić jako oprogramowanie pośredniczące IoT. 

Czego powinniśmy szukać w platformie oprogramowania pośredniczącego IIoT? 

Na szczęście, podobnie jak w przypadku większości rzeczy dotyczących IIoT, te problemy nie są czymś 

nowym, z czym wcześniej się nie spotkaliśmy. W rzeczywistości nawet skala IIoT nie stanowi problemu. 

Operatorzy telefonii komórkowej borykają się z tym problemem od dziesięcioleci, a rozwiązaniem jest 

przyjęcie platformy oprogramowania pośredniczącego, która będzie obsługiwać identyfikację, 

uwierzytelnianie, autoryzację oraz możliwości zarządzania automatycznym udostępnianiem dziesiątek 

milionów zdalnych urządzeń. Podobnie i być może bardziej konkretnie dostosowane do wdrożeń IIoT, 

przedsiębiorstwa dostosowały te wysokiej klasy platformy operatorów komórkowych, aby umożliwić 

BYOD (przynieś własne urządzenie), co pozwoliło im uwierzytelniać i kontrolować dostęp do ich sieci, 

a także zarządzać dziesiątkami tysięcy urządzeń mobilnych. urządzeń, które zazwyczaj nie były pod ich 

bezpośrednią kontrolą. Rozwiązaniem po raz kolejny było wykorzystanie platformy oprogramowania 

pośredniczącego, która zautomatyzowała identyfikację, kontrolę dostępu, bezpieczeństwo, 

udostępnianie i raportowanie, a także inne funkcje specyficzne dla dostawcy. Te platformy zarządzania 

urządzeniami mobilnymi (MDM) są bardzo podobne do nowej generacji platform oprogramowania 

pośredniego IoT przeznaczonego do wdrożeń w małych i średnich firmach, a w następnej sekcji 

przyjrzymy się oferowanym przez nie funkcjom oraz sposobom wdrażania ich w ramach projektu sieci 

IIoT. 

Co robią platformy oprogramowania pośredniczącego IIoT? 

Problem w tym, że być może setki tysięcy przetworników zostanie podłączonych do Internetu, co – jak 

będziemy się spodziewać – bezpiecznie zastąpi tradycyjne źródła danych, a te staną się głównym 

źródłem danych dla biznesu przemysłowego. Dane te mogą płynąć z czujników, a być może nawet z 

wytwarzanych produktów lub z informacji zwrotnych z procesów operacyjnych, a nawet środowiska 

operacyjnego. Jednak dane są bez znaczenia bez możliwości przekształcenia tych bitów i bajtów w 

wiedzę, a następnie zrozumienie. Wyzwanie, jakim jest przekształcenie danych, tych surowych bitów i 

bajtów, w wiedzę jest wyzwaniem technologicznym. Jednak każde wyzwanie stanowi również szansę, 

a wielu dostawców pracuje nad stworzeniem platform oprogramowania pośredniczącego z obsługą 

IoT, aby zapewnić klej do łączenia wszystkich tych różnych przetworników, aplikacji, i baz danych. 

Oprogramowanie pośredniczące ma kluczowe znaczenie dla tworzenia i wdrażania aplikacji IoT. Dzieje 

się tak, ponieważ platformy oprogramowania pośredniczącego zapewniają wiele usług, takich jak 

interfejs różnych protokołów i technologii, tłumaczenie i identyfikacja, uwierzytelnianie i autoryzacja 

oraz wiele innych funkcji. Przykładem platformy oprogramowania pośredniczącego jest rozwiązanie 

open source Kaa, które może obsługiwać łączność, skalowalność, administrację i analizę strumieniową 

danych dla potencjalnie milionów węzłów końcowych. Ponadto platformy oprogramowania 

pośredniego zapewniają wiele dodatkowych usług, w tym określanie poziomów 

oprogramowania/oprogramowania sprzętowego, kwarantannę oraz zdalne udostępnianie i 

aktualizacje. Wreszcie, co ważne, oprogramowanie pośredniczące odgrywa ważną rolę w korelowaniu 

i prezentowaniu danych do przetwarzania i przechowywania. Jest to bardzo ważne, ponieważ w 



dzisiejszych przemysłowych zastosowaniach IIoT możemy mieć do czynienia z ogromnymi ilościami 

danych. Na przykład silniki odrzutowe Boeinga produkują 10 terabajtów danych podczas każdych 30 

minut lotu. Istnieje wiele sposobów wydobywania wartości z danych, które prowadzą do znacznej 

poprawy wydajności operacyjnej w takich branżach, jak produkcja przemysłowa, lotnictwo, 

inteligentne usługi komunalne, opieka zdrowotna i transport. Jednak nadal istnieją problemy, które 

wynikają z szybkiego wzrostu ilości generowanych danych oraz zapotrzebowania biznesu na sprawność 

i realizację procesów. Jakie są więc ograniczenia, które oprogramowanie pośredniczące IIoT musi 

pokonać? Przetwarzanie zdarzeń jest głównym elementem platformy Internetu Rzeczy. Dzieje się tak, 

ponieważ duże ilości danych mogą być przesyłane strumieniowo z czujników, dlatego ważne jest, aby 

zrozumieć, które dane są ważne, a które nie. W końcu nie ma sensu ciągłe wysyłanie tych samych 

danych z urządzenia z ograniczeniami przez ograniczone łącze komunikacji bezprzewodowej, jeśli dane 

się nie zmieniają. Jednak systemy przemysłowe muszą natychmiast wiedzieć, kiedy węzeł końcowy 

zmiany statusu, z akceptowalnymi granicami, aby mogli podjąć natychmiastowe i odpowiednie 

działania. Dlatego firmy z branży technologii przemysłowych i operacyjnych mają tendencję do 

wykorzystywania strumieniowania i analizy danych w czasie rzeczywistym, ponieważ wymagają 

natychmiastowej informacji zwrotnej w celu ustabilizowania procesu, który może wykraczać poza 

dopuszczalne granice. W związku z tym należy zaprojektować platformę oprogramowania 

pośredniczącego IIoT w celu zwrócenia kluczowych wskaźników wydajności wymaganych przez 

scenariusze przemysłowe. Na przykład, gdy mamy do czynienia z dużą liczbą urządzeń, skalowalność i 

niezawodność mają ogromne znaczenie. Oprogramowanie pośredniczące zapewnia platformę 

umożliwiającą tworzenie, wdrażanie i zarządzanie skalowalnymi aplikacjami IoT. Dlatego podstawową 

rolę oprogramowania pośredniczącego w IIoT można podsumować w trzech kluczowych propozycjach 

wartości, których wymagałby biznes. Na bardzo wysokim poziomie wymagania dotyczą 

• Integracja 

• Zabezpiecz, monitoruj i zgłaszaj 

• Analiza danych w czasie rzeczywistym i wsadowych 

• Rozwiązania oprogramowania pośredniczącego typu open source 

Dla wielu MŚP oprogramowanie pośredniczące może być bardzo kosztowną opcją. Na szczęście istnieją 

obecnie platformy open source i komercyjne oprogramowanie pośredniczące, które możemy wdrożyć 

w celu zarządzania tymi rozproszonymi technologiami i protokołami. Bez tych platform 

oprogramowania pośredniczącego typu open source, które integrują się i płynnie przekładają między 

różnymi technologiami i protokołami, przemysłowy Internet Rzeczy nie byłby możliwy dla małych 

średnich przedsiębiorstw, których nie byłoby stać na wielkoskalowe platformy IIoT. Na przykład dla 

dużych firm Siemens, GE i SAP oferują rozwiązania klasy korporacyjnej, ale zazwyczaj nie są one 

dostępne w budżetach większości małych i średnich przedsiębiorstw. Jakie są więc opcje dla MŚP, które 

chcą wdrożyć IIoT? Istnieje kilka dojrzałych rozwiązań typu open source dla oprogramowania 

pośredniego IIoT: 

• Kaa - zapewnia narzędzia do budowania kompletnych rozwiązań dla przemysłowego Internetu 

poprzez łączenie przetworników, protokołów i aplikacji. Kaa zapewnia również środki do 

monitorowania i zarządzania każdym zdalnym urządzeniem. 

• OpenIoT - platforma oprogramowania pośredniego typu open source do wdrażania i integracji 

rozwiązań IoT. OpenIoT został zaprojektowany tak, aby móc łączyć się, a następnie gromadzić i 

przetwarzać dane z niemal każdego przetwornika, niezależnie od jego protokołu. OpenIoT może 

następnie przesyłać zebrane dane do chmury oraz analizować i wizualizować zebrane dane. 



• Alljoyn - platforma ułatwiająca urządzeniom wykrywanie i komunikowanie się ze sobą niezależnie od 

protokołu, producenta czy warstwy transportowej. 

• Mango - jedna z najpopularniejszych platform IoT ze względu na swoje tradycje w dziedzinie M2M, 

sterowania przemysłowego i środowiska przemysłowego SCADA, gdzie zyskała ogromną rzeszę 

zwolenników dzięki łatwości wdrożenia, niskiemu zużyciu energii i możliwości obsługi tysięcy urządzeń 

z jednego taniego komputera. 

Open source, choć bardzo popularny, nie zawsze jest postrzegany jako najlepsze rozwiązanie w 

środowiskach przemysłowych, w których niezawodność, dostępność i solidność mogą zależeć od 

jakości produktu i wsparcia technicznego. W związku z tym wiele firm zainwestuje w produkty 

komercyjne, aby zapewnić sobie spokój i wsparcie techniczne, którego potrzebują, jeśli coś pójdzie nie 

tak. Niektóre z najpopularniejszych komercyjnych platform oprogramowania pośredniczącego IoT to: 

• ThinkWorx 

• Oracle Fusion 

• IBM Bluemix 

Te komercyjne platformy mają więcej wbudowanych funkcji, takich jak włączanie aplikacji i narzędzia 

programistyczne, a także obsługa zarządzania siecią i urządzeniami, i zazwyczaj są łatwiejsze do 

wdrożenia. Ale mają swoją cenę. Jednak koszt licencjonowania tych produktów może być często niższy 

niż koszt i czas poświęcony na wdrażanie, testowanie i obsługę mashupów pakietów open source. 



Technologie i protokoły IIoT WAN 

Podstawową różnicą między architekturami M2M i IIoT jest interakcja z Internetem. Łączność z 

Internetem umożliwia systemom M2M zlokalizowanym w odległych lokalizacjach komunikowanie się 

poza ich naturalnymi granicami. Ułatwia to współpracę między urządzeniami, klientami, partnerami i 

łańcuchami dostaw na całym świecie. Internet zrewolucjonizował komunikację danych. Wcześniej sieć 

drogich, dzierżawionych łączy punkt-punkt, ramek przekaźnikowych lub obwodów ATM musiała być 

dzierżawiona od dostawcy usług telekomunikacyjnych w celu zarządzania zdalną komunikacją danych, 

regionalnie lub międzynarodowo. Internet zmienił sposób, w jaki komunikacja danych jest obsługiwana 

na całym świecie, a teraz wystarczy jedno połączenie internetowe z lokalnym dostawcą usług, a 

Internet wykryje zdalne jednostki i skonfiguruje niezbędne połączenia między tymi hostami. Aby 

zapewnić bezpieczeństwo i emulować wielopunktowe obwody typu „leasing line” i „hub-spoke”, takie 

jak Frame Relay, firmy mogą wykorzystywać sieć szkieletową Internetu do ustanawiania sieci VPN 

między lokalizacjami, dzięki czemu zapewnianie łączności międzylokacyjnej jest wysoce wydajne, 

niezawodne, prywatne i tanie. Jednak ta niezawodność zależy od celu; na przykład w skrócie 

okazjonalne połączenia VPN od wojowników drogowych do ich siedziby głównej, szerokopasmowe 

sieci VPN są z pewnością wystarczająco niezawodne. Problem pojawia się, gdy potrzebujemy, jak w 

przypadku wielu aplikacji korporacyjnych i IIoT, połączenia 24/7, 365 dni w roku, na przykład z 

dostawcą chmury. W tym konkretnym przypadku jest mało prawdopodobne, aby szerokopasmowe 

bezprzewodowe połączenie internetowe spełniało wymagany poziom niezawodności usługi i czasu 

pracy. Dlatego musimy zrozumieć, że nie wszystkie połączenia internetowe są tej samej jakości lub 

niezawodności, dlatego musimy mądrze wybierać połączenia internetowe. Wybór połączenia 

internetowego dla IIoT różni się znacznie w zależności od jego konkretnego celu; urządzenia na 

przykład w sieci zbliżeniowej mają różne wymagania dotyczące wydajności i poziomu usług, do 

połączenia internetowego między systemami operacyjnymi i zarządzania fabryką a chmurą. Typowe 

opcje WAN dostępne na obszarach miejskich różnią się od tych oferowanych przez dostawców usług 

na obszarach wiejskich, a jakość, niezawodność i przepustowość prawdopodobnie również będą 

znacznie niższe. Dlatego rozważając odpowiednią technologię WAN do przemysłowej łączności 

internetowej, która jest praktyczna i wykonalna finansowo w przypadku projektów wymagających 

wysokiej wydajności połączeń między stacjami zdalnymi, siedzibą główną i interfejsami chmury lub 

centrum danych, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie; 

• Dostępność 

• Pasmo 

• Koszt 

• Kierownictwo 

• Aplikacja 

• SLA i niezawodność 

• QoS 

Jakie więc technologie WAN oferują dostawcy usług? W niektórych regionach geograficznych (takich 

jak niektóre obszary Afryki i Azji) możesz być ograniczony do starszych kanałów komunikacyjnych WAN, 

takich jak:  

• ISDN - to technologia z komutacją łączy, występująca w dwóch wersjach - ISDN o podstawowej 

przepływności (B-ISDN), czyli dwie podstawowe linie telefoniczne połączone razem, zapewniające 128 



Kb/s i powszechnie instalowane w małych biurach i domach w celu uzyskania dostępu do Internetu w 

dni modemów telefonicznych. Wersja ISDN o większej stawce podstawowej (PRI) pojawiła się w T1 

(USA) lub E1 (Europa i większość świata). Są to pakiety standardowych kanałów telefonicznych 56 kb/s, 

które tworzą odpowiednio 1,5 Mb/s (T1) i 2,0 Mb/s (E1). Sieci PRI były głównie używane w łączach 

telefonicznych PSTN, ale były również szeroko wykorzystywane do połączeń typu backhaul w 

mobilnych sieciach 2G i GPRS.  

• Frame relay - ta synchroniczna technologia szeregowa jest wciąż dostępna w wielu częściach świata. 

Frame Relay był dostarczany przez dostawców usług telekomunikacyjnych, którzy zbudowali PVC 

(Permanent Virtual Circuits) w swojej infrastrukturze, aby zbudować globalne sieci wielodostępowe.  

• ATM - kolejna starsza technologia z komutacją obwodów, która wykorzystuje te same koncepcje PVC, 

co Frame Relay. ATM używał jednak małych 53-bajtowych komórek z 48-bajtowym ładunkiem, co 

sprawiało, że stosunek narzutu do ładunku nie był odpowiedni dla większości rodzajów ruchu danych. 

Synchroniczny charakter ATM i stały rozmiar komórki sprawiły, że idealnie nadaje się do niezawodnych 

aplikacji głosowych i wideo, ponieważ wydajność była deterministyczna. ATM jest najczęściej 

oferowany przez dedykowane obwody lub przez obwody danych 2G/GPRS. 

W krajach rozwiniętych wybór technologii WAN będzie się różnić w zależności od wymagań klienta. 

Najczęstsze z nich to: 

• xDSL - jest to bardzo popularna technologia stacjonarna oferowana przez dostawców usług 

telekomunikacyjnych, ponieważ umożliwia wykorzystanie istniejącej linii telefonicznej. Wykorzystując 

lokalną pętlę miedzianą do podłączenia lokalnego modemu/routera DSM do DSLAM w lokalu 

operatora telekomunikacyjnego, usługi DSL mogą być dostarczane tanio i wydajnie. Alternatywą jest 

wykorzystanie światłowodu, który kiedyś był rzadki i kosztowny, ale obecnie jest znacznie bardziej 

powszechny, ponieważ zapotrzebowanie biznesu na coraz wyższe prędkości transmisji danych wydaje 

się być nienasycone. DSL nadaje się do połączeń zaplecza IIoT i chmury, ponieważ jest szybki i 

niezawodny. Ponadto wiele obwodów xDSL można połączyć w pakiet przy użyciu technik, takich jak 

definiowana programowo sieć WAN (SD-WAN), aby zapewnić większą niezawodność i przepustowość 

poprzez agregację dostępnej przepustowości. Jedną z wad xDSL jest to, że reklamowana 

przepustowość jest dzielona między abonentów i dostawców usług, co powoduje nadmierne 

zwiększanie przepustowości łącza, ze względu na charakter skokowych nawyków związanych z TCP/IP 

i przeglądaniem Internetu. Dlatego współczynniki rywalizacji — liczba innych klientów, z którymi 

współdzielisz przepustowość - mogą wynosić nawet 50:1 w przypadku zastosowań domowych i 10:1 w 

przypadku zastosowań biznesowych.  

• SDH/Sonnet - ta technologia pierścienia optycznego jest zwykle wdrażana jako rdzeń transportowy 

dostawcy usług, ponieważ zapewnia wysoką prędkość, dużą przepustowość oraz wysoce niezawodny i 

odporny na uszkodzenia transport danych w czasami rozległych regionach geograficznych. Jednak w 

przypadku klientów, którzy wymagają szybkich łączy danych w dużym regionie geograficznym, 

pierścienie światłowodowe przedsiębiorstwa lub dużych firm są zazwyczaj bardzo wydajne, 

niezawodne i kosztowne. Sonnet i SDH to protokoły transportowe, które hermetyzują dane ładunku w 

stałych ramkach synchronicznych. Agregując ramki, SDH/Sonnet może obsłużyć większe ładunki, a tym 

samym wyższą przepustowość. Ethernet może być przenoszony przez SDH/Sonnet ze względu na 

neutralność protokołu i warianty o dużej szybkości. 10G, 40G i 100G mapują bezpośrednio 

odpowiednio do OUT-2, OUT-3 i OUT-4. SDH/Sonnet jest nadal szeroko stosowany z Sonnetem 

używanym w Stanach Zjednoczonych i SDH w Europie i reszcie świata.  

• MPLS - IP/MPLS to nowoczesna i najpowszechniejsza technologia szkieletowa współczesnych 

dostawców usług. MPLS zastąpił starsze linie dzierżawione, przekaźniki ramek i bankomaty w 



większości krajów, ale nie we wszystkich. Dlatego przy zakupie prywatnej linii dzierżawionej lub sieci 

LAN najprawdopodobniej zaoferowany zostanie prywatny przewód lub sieć LAN MPLS dostawcy. MPLS 

wykorzystuje technologię szybkiego przełączania, która wykorzystuje etykiety do enkapsulacji innych 

protokołów. MPLS może hermetyzować i przełączać wszystko, co czyni go niezwykle elastycznym w 

sieciach dostawców usług telekomunikacyjnych. MPLS może przełączać Ethernet na rozległych 

obszarach za pomocą sieci VPN warstwy 2 lub kierować ruch za pomocą sieci VPN warstwy 3. Usługi 

Ethernet są sprzedawane jako wirtualne, dzierżawione linie prywatne lub sieci LAN. MPLS jest szybki, 

niezwykle niezawodny, bezpieczny i łatwy w zarządzaniu z perspektywy użytkownika. Jednak 

udostępnianie może być powolne, niedostępne w niektórych regionach i kosztowne.  

• 3G/4G/LTE/5G - szerokopasmowy dostęp do sieci Carrier przeszedł długą drogę w ciągu ostatniej 

dekady dzięki ogromnej poprawie przetwarzania danych w sieciach szerokopasmowych operatorów 

komórkowych, od wczesnych do późnych lat 2G i GPRS. GPRS ma jednak znaczenie dla IIoT, ponieważ 

może być nadal użyteczny w połączeniu urządzeń w odległych obszarach. Jednak w związku z likwidacją 

sieci 2G może to nie trwać dłużej. 3G/4G i LTE mają możliwości szerokopasmowe z wysoką 

dostępnością przepustowości danych. Jest to szeroki zasięg 3G/4G i LTE, co czyni go tak atrakcyjnym 

dla miejskich i wiejskich zastosowań IIoT. Ma jednak swoje wady, gdy jest używany do łączności z 

urządzeniami, ponieważ wymaga dużej mocy, więc ma słabą żywotność baterii. Te awarie można 

złagodzić, podłączając wiele urządzeń do lokalnego routera 3G, na przykład w topologii typu hub-

spoke, co może lepiej wykorzystać dostępną usługę. Jednak ze względu na to, że sieci komórkowe są 

zaprojektowane do transmisji danych głosowych i szerokopasmowych, cena planu transmisji danych i 

karty SIM do zdalnego routera może być zaporowa. Operatorzy komórkowi zaczynają oferować plany 

usług IoT, więc może to zmienić, ale nawet jeśli cena spadnie, nieodłączny projekt sieci nie ulegnie 

zmianie, a to nadal będzie sprawiać, że będą one technicznie nieefektywne w przypadku urządzeń, 

które komunikują się tylko w niewielkich ilościach, z przerwami.  

• DWDM - najbardziej zaawansowana sieć optyczna transportu rdzeniowego i zazwyczaj dostępna 

tylko dla dostawców usług i dużych przedsiębiorstw. DWDM przenosi dane pochodzące z różnych 

źródeł jednocześnie na tym samym nośniku optycznym. Zarządza tym poprzez multipleksowanie źródeł 

danych za pomocą optycznego multipleksera dodawania/upuszczania i umieszczanie każdego na innej 

długości fali optycznej w celu transportu przez światłowód. Wykorzystując filtry optyczne, długości fal 

rozchodzące się z różnymi częstotliwościami można rozdzielić w miejscu docelowym i wyodrębnić 

dane. DWDM znacznie zwiększa możliwości światłowodów, ponieważ wykorzystując różne długości fal 

do niezależnego przesyłania różnych źródeł danych, ale jednocześnie przez ten sam nić światłowodu, 

tworzą one w efekcie włókna wirtualne. DWDM może obecnie obsługiwać 80 kanałów o różnych 

długościach fal, przy czym każdy kanał przenosi dane z szybkością transmisji 2,5 Gb/s. DWDM jest 

zwykle używany w szkieletach usługodawców, mobilnych sieciach szkieletowych, sieciach metro-

Ethernet, a nawet do łączenia korporacyjnych centrów danych za pomocą przełączania warstwy 2 przez 

DWDM. DWDM jest dziś wiodącym mechanizmem transportowym o dużej pojemności i wysokiej 

wydajności, który staje się popularny w przypadku krótkich i średnich połączeń punkt-punkt, a także 

dla pierścieni rdzeniowych na duże odległości.  

• FTTX - Światłowód do domu/krawężnika/ulicy to wszystkie warianty oferty stacjonarnej sieci WAN 

dostawcy usług, umożliwiające dostarczanie aplikacji o wysokiej wydajności, takich jak IPTV i triple 

play, za pośrednictwem światłowodu do lokalu. Kabel światłowodowy ma prawie nieograniczoną 

pojemność i przepustowość, a dane przemieszczają się z prędkością światła przez szklany kanał w kablu 

światłowodowym. FTTX jest dostarczany na wiele sposobów od dostawcy usług do budynku, a niektóre 

z nich wykorzystują aktywne sieci optyczne, które zapewniają uruchomienie jednego dedykowanego 

światłowodu. Może to być zbyt drogie, chociaż w wysoce bezpiecznych środowiskach i aplikacjach 



może to być akceptowalne. Najczęściej stosowaną konfiguracją FTTX jest dostarczanie FTTX przez PON 

(pasywne sieci optyczne). PON wykorzystuje pasywne rozgałęźniki optyczne do dzielenia sygnału 

optycznego, aby można go było dzielić między klientami. Rozdzielacz optyczny może tworzyć od ośmiu 

do 64 rozgałęzień, choć możliwe jest ich więcej.  

• Modem kablowy - ta technologia jest bardziej odpowiednia do zastosowań konsumenckich IoT, ale 

bez wątpienia będzie miała wiele zastosowań w IIoT. Technologia kablowa wymaga modemu 

kablowego, który zapewnia szybką transmisję danych przez linie koncentryczne lub światłowodowe, 

które transmitują telewizję kablową lub usługi triple-play.  

• Free Space Optics – Czasami po prostu nie ma dostępnej infrastruktury komunikacyjnej, stacjonarnej 

lub bezprzewodowej. Dzieje się tak często na odległych obszarach wiejskich w krajach rozwijających 

się. Chociaż istnieją krajowi operatorzy usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, ze względów 

finansowych nie zapewniają zasięgu. Jedynym wyjściem jest zbudowanie własnej sieci. Optyka o wolnej 

przestrzeni może być idealnym rozwiązaniem do budowy wysokowydajnych łączy Ethernet typu punkt-

punkt line-of-site. Dzięki prędkości do 10 Gb/s i zasięgowi do 3-5 km są to bardzo przystępne cenowo 

sposoby na przesyłanie ruchu dosyłowego lub łączenie zdalnych lokalizacji z pobliską siecią. Jednak FSO 

jest bardzo podatne na warunki pogodowe i atmosferyczne - mgła i burze piaskowe są zabójcami FSO. 

W rezultacie systemy FSO mają tendencję do hybrydyzacji z wbudowanym radiem szerokopasmowym 

do przełączania awaryjnego w przypadku utraty sygnału na łączu FSO. Chociaż przełączanie awaryjne 

działa dobrze, przepustowość spada do często niedopuszczalnych poziomów około 10-20 Mb/s.  

• WiMax - szybka technologia mikrofalowa RF, która zapewnia do 1 Gb/s i została zaprojektowana jako 

dostęp szerokopasmowy ostatniej mili do konkurencyjnych łączy DSL i kabli. WiMax cieszył się dużym 

zainteresowaniem, ponieważ był uważany za rywala dla technologii mobilnej LTE; jednak wiele z tego 

zainteresowania zmalało z powodu dominacji LTE. WiMax działa podobnie do Wi-Fi, ale na znacznie 

większych odległościach, co sprawia, że nadaje się do zastosowań IIoT, gdzie dostępna jest usługa. 

WiMAX został zaprojektowany z myślą o mobilnym dostępie szerokopasmowym, IPTV i triple play oraz 

backhaul telekomunikacyjnym, więc jest zoptymalizowany jak 3G/4G i LTE pod kątem dużej 

przepustowości. Dzięki WiMAX można osiągnąć zasięgi do 50 km, ale kosztem przepływności. Jeśli 

jednak wysoka przepływność nie jest priorytetem, jak to zwykle nie ma miejsca w przypadku zdalnych 

urządzeń IIoT, można osiągnąć jeszcze większe odległości.  

• VSAT - terminal z bardzo małą aperturą to technologia łączności satelitarnej wykorzystywana do 

dostarczania szerokopasmowego Internetu i komunikacji w sieciach prywatnych. VSAT jest idealny do 

bardzo odległych lokalizacji, w których może nie być zasięgu sieci komórkowej, takich jak statki na 

morzu, platformy naftowe/gazowe, obozy górnicze lub do komunikacji w odległych operacjach 

terenowych. VSAT może być używany do usług internetowych, poczty e-mail, dostępu do sieci, a nawet 

VoIP i wideo. W przypadkach użycia IIoT VSAT może odgrywać ważną rolę ze względu na duży zasięg.  

Są to typowe alternatywy WAN na duże odległości, które łączą firmy z centrami danych i mogą działać 

tak, jak są skonfigurowane. Jednak w projektach IIoT, zwłaszcza na obszarach miejskich i wiejskich, 

gdzie można rozmieścić setki lub tysiące czujników, potrzebujemy innych technologii, które będą w 

stanie obsłużyć niski ruch w przystępnych cenach. 

Urządzenia IIoT zoptymalizowane technologie WAN o niskim poborze mocy dla M2M 

W wielu przypadkach musimy podłączyć do Internetu urządzenia brzegowe, które znajdują się na 

zewnątrz, na przykład zdalnie w obszarach miejskich lub wiejskich, i które nie mają dostępnej łączności 

w pobliżu. To codzienny problem, z którym muszą mierzyć się projektanci systemów IIoT w 

zastosowaniach przemysłowych i inżynierii cywilnej. Chociaż istnieje wiele różnorodnych aplikacji IIoT 



do komunikacji WAN o niskim poborze mocy, istnieje kilka wspólnych mianowników, które technologia 

ta musi zapewnić. Te warunki wstępne obejmują: 

• Niski koszt — koszt jest zawsze ważny w projektowaniu IIoT i ma szczególnie duże znaczenie, gdy 

rozważa się technologie WAN o niskim poborze mocy. Podstawowym powodem jest to, że rozważając 

aplikacje zdalnego dostępu, projektanci przewidzą zapotrzebowanie na setki, jeśli nie tysiące, urządzeń 

węzłowych, czujników lub siłowników. Jeśli weźmiemy pod uwagę metropolitalną inicjatywę IIoT na 

rzecz inteligentnego zarządzania ruchem, miliony węzłów końcowych mogą być rozmieszczone na 

dużym obszarze. W związku z tym projektanci muszą wziąć pod uwagę koszty kapitałowe i operacyjne 

technologii WAN o małej mocy wbudowanej w urządzenie. 

• Niskie zużycie energii — Kolejnym kluczowym ograniczeniem projektowym jest energochłonność 

technologii WAN. Podobnie jak w przypadku kosztów, projekt będzie wymagał tysięcy węzłów 

końcowych, a każdy z nich prawdopodobnie będzie wymagał własnego źródła zasilania, chociaż 

niektóre będą w stanie zbierać energię, co byłoby dużym plusem. Problem z bezprzewodową 

komunikacją radiową polega na tym, że przesłanie sygnału wymaga dużej ilości energii, a większość 

odległych węzłów końcowych prawdopodobnie będzie obsługiwana przez baterie z mini-przyciskami, 

które nie potrzebują miesięcy, ale lat życia, aby były zdolne do życia. Cokolwiek mniej może okazać się 

niezwykle kosztownym, logistycznym koszmarem. Na przykład wyobraź sobie śledzenie, 

monitorowanie i wymianę miliona baterii w urządzeniach końcowych miejskiego systemu zarządzania 

ruchem. 

• Zasięg działania — Zasięg działania technologii WAN ponownie przynosi korzyści pod względem 

kosztów i wydajności. Zjawisko to może świadczyć o konieczności połączenia urządzenia brzegowego 

za pośrednictwem punktu dostępowego lub bramy protokołu usytuowanej między węzłami 

końcowymi a Internetem lub infrastrukturą IT we wszystkich technologiach bezprzewodowych. Im 

mniej bramek protokołów i punktów dostępowych jest wymaganych, tym bardziej wydajna 

konstrukcja i tańszy cały system. Podobnie, im większy zasięg RF każdego punktu dostępowego i węzła 

końcowego, tym większa liczba węzłów końcowych, które można wdrożyć w strefie wpływów tego 

punktu dostępowego. W obszarze miejskim lub podmiejskim strategiczne położenie punktu dostępu 

może skutkować zasięgiem, który może objąć szeroką powierzchnię, co zmniejsza ogólne koszty 

projektowania. 

• Mały rozmiar — nie wszystkie urządzenia WAN o niskim poborze mocy wymagają miniaturyzacji, ale 

w niektórych przypadkach jest to krytyczny czynnik w projekcie. Dzięki niewielkiej wadze i miniaturze 

radio i anteny można łatwo zamontować i ukryć w niemal każdym przypadku. Jednak małe rozmiary 

mogą mieć wpływ na wybór źródła zasilania. 

• Skalowalność — sieć musi być w stanie skalować, ponieważ z czasem nieuchronnie pojawi się więcej 

wymagań dotyczących sieci. Dlatego punkty dostępowe powinny być w stanie obsłużyć dodatkowy i 

rozsądny wzrost bez dodatkowych wydatków na infrastrukturę punktów dostępowych. Podobnie 

widmo częstotliwości jest ważnym czynnikiem, szczególnie podczas pracy w nielicencjonowanych 

pasmach częstotliwości 

ponieważ szum i zakłócenia z sieci bezprzewodowych sąsiada działających na tym samym paśmie 

częstotliwości i kanałach spowodują konflikt. Czasami, w najgorszych przypadkach na obszarach 

miejskich, mogą nie być dostępne bezpłatne nielicencjonowane kanały częstotliwości. 

To tylko niektóre z wymagań rozwiązania sieci WAN o niskim poborze mocy. Istnieje jednak wiele 

innych pożądanych czynników, które są specyficzne dla aplikacji, w wyniku czego powstało wiele 

technologii WAN o niskim poborze mocy, które są dostosowane do konkretnych przypadków użycia, 



co skutkuje szeregiem konkurencyjnych technologii i protokołów. Bliższe przyjrzenie się niektórym 

pożądanym atrybutom sieci WAN o mniejszej mocy pokazuje, dlaczego pojawiają się nowe technologie 

wymagane do spełniania różnorodnego kryterium projektowego. Na przykład roaming to zdolność 

urządzenia do poruszania się po sieci i płynnego przekraczania komórek punktów dostępowych bez 

przerywania komunikacji. To nie to samo, co roaming w terminologii operatora sieci komórkowej, w 

którym urządzenie może bezproblemowo działać w sieci partnera, na przykład telefon komórkowy 

używany w samochodzie podróżującym po kraju, w którym wjeżdża na inne terytoria MNO. W 

niektórych przypadkach może to oczywiście być wymagane, ale w przypadku wdrożeń sieci WAN o 

niskim poborze mocy wystarczy możliwość poruszania się po własnej sieci domowej urządzenia. Inne 

kwestie związane z sieciami WAN o małej mocy to zdolność technologii do obsługi małych i rzadkich 

transmisji. Wiele aplikacji, zwłaszcza w IIoT, monitoruje zdalne czujniki na urządzeniach, które rzadko 

mogą wymagać niewielkich ilości danych. Na przykład aplikacja śledząca GPS może wysyłać swoje dane 

o lokalizacji tylko raz na godzinę. Podobnie, niektóre urządzenia mogą spać lub wędrować poza 

zasięgiem sieci przez wiele tygodni, zanim uruchomią małą transmisję danych. Tego typu urządzenia 

są z natury nieodpowiednie dla usług transmisji danych 3G/4G lub LTE, ponieważ nigdy nie będą 

korzystać z dostępnej i drogiej przepustowości lub usługi. W związku z tym często pożądane jest, aby 

sieci WAN o niskim poborze mocy miały bardzo ograniczoną przepustowość, obsługującą wiadomości 

o małych rozmiarach z krótkimi przerwami transmisji, ponieważ może to wydłużyć żywotność baterii. 

Komunikacja dwukierunkowa to również świetna sprawa, mimo że niektóre urządzenia nigdy nie będą 

wymagały otrzymywania informacji do wykonywania swoich codziennych funkcji; na przykład dla 

czujnika temperatury lub poziomu światła przynajmniej prawdopodobnie będzie sposób na zdalne 

aktualizacje, a co ważne, na zarządzanie urządzeniami, co w sieciach IIoT jest dużym problemem. 

Dodatkowo, z punktu widzenia bezpieczeństwa, istnieje możliwość dwukierunkowej komunikacji w 

celu wykonania dwukierunkowego uwierzytelniania zarówno punktu dostępowego, jak i urządzenia. 

Może to uniemożliwić nieautoryzowanym urządzeniom dołączanie do sieci, być może w złych celach. 

Bezpieczeństwo jest również problemem w przypadku punktów dostępowych, ponieważ nieuczciwe 

punkty dostępowe często pojawiają się w sieciach komórkowych, więc nie będzie zaskoczeniem, gdy 

pojawią się w sieciach IIoT. Bezpieczeństwo zależy również od warstw zdefiniowanych przez 

technologię WAN o małej mocy, ponieważ niektóre mogą zapewniać usługi wyższych warstw, podczas 

gdy inne mogą działać w najniższej warstwie MAC/PHY i pozostawiać otwarte górne warstwy OSI w 

zależności od wyboru użytkownika. IIoT obejmuje tak szerokie spektrum branż i przypadków użycia, że 

żadna technologia WAN o niskim poborze mocy nie spełni wszystkich wymagań dotyczących 

przypadków użycia. Dlatego pojawiło się kilka technologii, które oferują różne możliwości. Czasami 

istnieją kompromisy między zasięgiem a przepustowością lub żywotnością baterii i częstotliwością 

pracy. Jednak każda technologia ma swój własny zestaw atrybutów, więc powinno być możliwe 

znalezienie takiego, który odpowiada Twoim wymaganiom. Przeprowadzono wiele prac badawczo-

rozwojowych nad wytwarzaniem technologii bezprzewodowych IoT o niskim poborze mocy, 

odpowiednich dla zdalnych urządzeń o niskiej wydajności. Wynikiem jest rozpowszechnienie nowych 

technologii, niektóre już wdrożone i przetestowane w terenie, podczas gdy inne są wciąż w fazie 

rozwoju, ale oczekuje się, że zostaną wkrótce wdrożone. Poniższa lista nie jest ostateczna, ponieważ 

nowe technologie i protokoły stale ewoluują. W poniższych sekcjach omówiono głównych graczy 

technologicznych w dziedzinie sieci WAN o małej mocy. 

SigFox 

SigFox LP-WAN to system typu end-to-end składający się z obecności certyfikowanego modemu i 

kończący się aplikacją internetową. Deweloperzy muszą nabyć modem od certyfikowanego 

producenta, aby zintegrować go z urządzeniem węzła końcowego IoT. Alternatywnie istnieją 

usługodawcy zewnętrzni, którzy udostępniają sieci punktów dostępowych kompatybilne z SigFox w 



celu obsługi ruchu między węzłami końcowymi i serwerami SigFox. Serwery SigFox zarządzają 

urządzeniami końcowymi w sieci, gromadzą ruch danych, a następnie udostępniają dane i inne 

informacje użytkownikom za pośrednictwem internetowego interfejsu API. Aby zapewnić 

bezpieczeństwo, system SigFox wykorzystuje przeskakiwanie częstotliwości, co zmniejsza ryzyko 

przechwycenia wiadomości i blokowania kanałów. Co więcej, SigFox zapewnia mechanizmy 

zapobiegające powtórkom na swoich serwerach, aby uniknąć ataków powtórek. Treść i format danych 

przesyłanych w transmisji jest definiowany przez użytkownika, więc tylko on wie, jak interpretować 

dane swojego urządzenia. 

Nazwa standardu: SigFox 

Pasmo częstotliwości: 868 MHz/902 MHz ISM 

Szerokość kanału: Ultra wąskie pasmo 

Zasięg : 30-50km (wiejski), 3-10km (miejski), 

Moc transmisji węzła końcowego: -20 dBm do 20 dBm 

Rozmiar pakietu: 12 bajtów 

Szybkość transmisji danych w górę: 100 Bps do 140 wiadomości/dzień 

Szybkość transmisji danych w dół: 4 wiadomości po 8 bajtów/dzień 

Urządzenia na punkt dostępowy: 1M 

Topologia : Gwiazda 

Dozwolony roaming w węźle końcowym: Tak 

LoRaWAN 

Architektura LoRaWAN to struktura „gwiazdy z gwiazd” urządzeń końcowych łączących się przez bramy 

w celu połączenia z serwerami sieciowymi. Sposób, w jaki działa LoRaWAN, polega na tym, że 

bezprzewodowy przeskok między węzłami końcowymi a bramą wykorzystuje zastrzeżony przez 

Semtech schemat radiowy z rozproszonym widmem, który nazywają ćwierkaniem. Węzły końcowe 

komunikują się przez ćwierkanie bramy, gdy mają dane do przesłania. Schemat radiowy umożliwia 

serwerowi sieciowemu zarządzanie szybkością transmisji danych dla każdego podłączonego 

urządzenia, co pozwala połączeniom LoRaWAN decydować między ładunkiem a zasięgiem w zależności 

od lokalnych warunków radiowych. Topologia sieci LoRaWAN ma trzy klasy urządzeń końcowych. Klasa 

A to urządzenia dwukierunkowe, które mają zaplanowane okno transmisji w łączu w górę i dwa krótkie 

okna odbioru w łączu w dół. Urządzenia klasy B mają dodatkowe, zaplanowane okna połączeń w dół, 

a urządzenia klasy C mają otwarte okna odbioru. Bezpieczeństwo LoRaWAN obejmuje wykorzystanie 

unikalnych sieci i kluczy szyfrowania urządzeń. 

Nazwa standardu: LoRaWAN 

Pasmo częstotliwości: 433/868/780/915 MHz ISM 

Szerokość kanału: EU: 8x125kHz, US 64x125kHz/8x125kHz Modulacja: Chirp Spread Spectrum 

Zasięg : 2-5k (miejski), 15k (wiejski) 

Moc transmisji w węźle końcowym: EU:<+14dBm US:<+27dBm 



Rozmiar pakietu: Zdefiniowany przez użytkownika 

Szybkość transmisji danych uplink: UE: 300 b/s do 50 kb/s USA: 900-100 kb/s 

Szybkość transmisji danych w dół: UE: 300 b/s do 50 kb/s USA: 900-100 kb/s 

Urządzenia na punkt dostępowy: Uplink:>1M Downlink:<100k 

Topologia : Gwiazda na gwieździe 

Dozwolony roaming w węźle końcowym: Tak 

nWave 

Technologia nWave to technologia radiowa i system komunikacji o topologii gwiazdy w ultrawąskim 

paśmie (UNB). Firma nWave oferuje moduły radiowe, modemy i stacje bazowe dla deweloperów 

budujących własne sieci prywatne. 

Nazwa standardu: nWave 

Pasmo częstotliwości: Sub-GHz ISM 

Szerokość kanału: Ultra wąskie pasmo 

Zasięg : 10km (miejski), 20-30km (wiejski) 

Moc transmisji w węźle końcowym: 25-100 mW 

Rozmiar pakietu: 12-bajtowy nagłówek, 2-20 bajtowy ładunek 

Szybkość transmisji danych w górę: 100 bps 

Szybkość transmisji danych w dół -- 

Urządzenia na punkt dostępowy: 1M 

Topologia : Gwiazda 

Dozwolony roaming w węźle końcowym: Tak 

Dash7 

Protokół Dash7 definiuje komunikację między węzłami końcowymi, kontrolerami podrzędnymi i 

bramami. W typowej topologii sieci węzły końcowe komunikują się za pośrednictwem podkontrolera 

z bramami. Ten typ konfiguracji wymaga, aby węzły końcowe okresowo się wybudzały i skanowały w 

poszukiwaniu poleceń z kontrolerów podrzędnych. Jednakże, jeśli sam węzeł końcowy ma wiadomość 

do wysłania, najpierw musi zażądać od kontrolera podrzędnego zainicjowania komunikacji z węzłem 

końcowym, zanim będzie mógł wysłać własną wiadomość. Następnie kontroler podrzędny przekaże 

wiadomości do bramy w celu przesłania do Internetu. Węzły końcowe mogą komunikować się 

bezpośrednio z innymi węzłami końcowymi. System komunikuje się z węzłami końcowymi za pomocą 

komunikacji asynchronicznej w formacie polecenie/odpowiedź. System może również używać zapytań 

multicastowych do wysyłania poleceń do węzłów końcowych i odpowiadania im tylko wtedy, gdy są 

członkami grupy; na przykład, jeśli mają czujnik temperatury lub spełniają określone warunki 

operacyjne, takie jak węzły końcowe, które mają czujnik temperatury i mają odczyt większy niż 10c i 

mniejszy niż 13c. Polecenia i odpowiedzi są szyfrowane za pomocą szyfrowania AES-128, ale istnieje 

również „tryb ukrycia”, w którym węzły końcowe reagują tylko na wstępnie uwierzytelnione 

urządzenia. 



Nazwa standardu: protokół sojuszu Dash7 1.0 

Pasmo częstotliwości: 433, 868, 915 MHz ISM/SRD 

Szerokość kanału: 25 KHz lub 200 KHz 

Zasięg : 0 – 5 km 

Moc transmisji węzła końcowego: w zależności od przepisów FCC/ETSI 

Rozmiar pakietu: maks. 256 bajtów/pakiet 

Szybkość transmisji danych uplink: 9,6 kb/s, 55,55 kb/s lub 166,667 kb/s 

Szybkość transmisji danych w dół: 9,6 kb/s, 55,55 kb/s lub 166,667 kb/s 

Liczba urządzeń na punkt dostępowy: nie dotyczy (komunikacja bezpołączeniowa) 

Topologia : węzeł do węzła, gwiazda, drzewo 

Dozwolony roaming w węźle końcowym: Tak 

Oryginalne RPMA 

RPMA LP-WAN zapewnia programistom moduły nadawczo-odbiorcze, które mogą łączyć się z siecią 

punktów dostępowych, które tworzą globalną sieć konstruowaną przez Ingénue i jej partnerów. 

Urządzenia nadawczo-odbiorcze w węzłach końcowych łączą się z lokalnymi punktami dostępowymi, 

które następnie przekazują komunikaty z węzłów końcowych do systemu informatycznego 

użytkownika. Nie musisz jednak korzystać z sieci Ingénue, ponieważ istnieje również możliwość zakupu 

urządzeń punktu dostępowego i urządzeń sieciowych w celu budowy sieci prywatnych. Sposób 

działania tej technologii polega na tym, że transceivery RPMA (random phase multiple access) i punkty 

dostępowe współpracują ze sobą, aby kontrolować i optymalizować w zależności od warunków RF 

przepustowość, szybkość transmisji danych i zasięg ich komunikacji. Jeśli chodzi o prywatność i 

bezpieczeństwo wiadomości, RPMA Ingénue obejmuje uwierzytelnianie dwukierunkowe, 256-bitowe 

szyfrowanie zapewniające poufność oraz 16-bajtowy skrót do ochrony integralności wiadomości. 

Nazwa standardu: Ingénue RPMA 

Pasmo częstotliwości: ISM 2,4 GHz 

Szerokość kanału: kanały 1 MHz (40 kanałów dostępnych w paśmie 2,4 GHz) 

Zasięg: 2000 mil 

Moc transmisji węzła końcowego: maksymalnie 20 dam 

Rozmiar pakietu: 6 bajtów do 10 KB 

Szybkość transmisji danych uplink: AP agreguje do 624 Kb/s na sektor (przy założeniu 8-kanałowego 

punktu dostępowego) 

Szybkość transmisji danych w dół: AP agreguje do 156 Kb/s na sektor (przy założeniu 8-kanałowego 

punktu dostępowego) 

Urządzenia na punkt dostępowy: do 384 000 na sektor 

Topologia : Zazwyczaj gwiazda 



Dozwolony roaming w węźle końcowym: Tak 

Wi-Fi o niskim poborze mocy 

Ponieważ Wi-Fi jest tak wszechobecne w biznesowych i konsumenckich aplikacjach IoT, IEEE pracuje 

nad rozszerzeniem odnoszącej sukcesy technologii do aplikacji sieci rozległych o niskim poborze mocy. 

Podejście, jakie przyjmuje IEEE, polega na zmodyfikowaniu warstw PHY i MAC, aby umożliwić obsługę 

aplikacji IoT o niskim poborze mocy. Standard jest wciąż w fazie rozwoju, a pierwsze wydanie jest 

przeznaczone na 2016 rok. 

Nazwa standardu: IEEE P802.11ah (Wi-Fi o niskim poborze mocy) 

Pasmo częstotliwości: pasma zwolnione z licencji poniżej 1 GHz, z wyłączeniem białych znaków w 

telewizorze 

Szerokość kanału: 1/2/4/8/16 MHz 

Zasięg: do 1 km (na zewnątrz) 

Moc transmisji w węźle końcowym: Zależna od przepisów regionalnych (od 1mW do 1W) 

Rozmiar pakietu: do 7991 bajtów (bez agregacji), do 65 535 bajtów (z agregacją) 

Szybkość transmisji danych w górę: 150 Kb/s ~ 346,666 Mb/s 

Szybkość transmisji danych w dół: 150Kbps ~ 346,6666Mbps 

Urządzenia na punkt dostępowy: 8191 

Topologia ; Gwiazda, Drzewo 

Dozwolony roaming w węźle końcowym: dozwolony przez inne poprawki IEEE 802.11 (np. IEEE 

802.11r) 

Kategoria LTE-M 

3GPP jest w trakcie definiowania nowej wersji technologii komórkowej LTE, która zdefiniuje klasę 

urządzeń kategorii M ukierunkowaną na aplikacje IoT. Standard jest wciąż definiowany. 

Nazwa standardu: LTE-Cat M 

Pasmo częstotliwości: komórkowe 

Szerokość kanału: 1,4 MHz 

Zasięg: 2,5-5 km 

Moc transmisji węzła końcowego: 100 mW 

Rozmiar pakietu: typowo ~100 - 1000 bajtów 

Szybkość transmisji danych w górę: ~200kbps 

Szybkość transmisji danych w dół: ~ 200 kb/s 

Urządzenia na punkt dostępowy: 20 tys.+ 

Topologia: Gwiazda 

Roaming węzła końcowego jest dozwolony ; Tak 



Weightless  

Weightless to zbiór trzech standardów LP-WAN pod kontrolą Weightless SIG (patrz 

http://www.weightless.org/ ). Pierwotny Weightless-W miał wykorzystywać telewizyjne pasmo 

białych przestrzeni do połączenia bezprzewodowego. Proponowany rozmiar pakietu i szybkości 

transmisji danych są elastyczne, w zależności od potrzeb użytkownika i budżetu łącza. Jednak 

Weightless-W jest teraz wstrzymany z powodu problemów prawnych z wykorzystaniem częstotliwości 

białych znaków telewizyjnych. Standard Weightless-N jest oparty na ultra wąskopasmowej technologii 

nWave LP-WAN i jest przeznaczony dla tanich aplikacji wymagających tylko jednokierunkowej 

transmisji danych. Interesującą cechą stacji bazowych Weightless-N jest to, że mogą one działać w tym 

samym obszarze, co stacje bazowe różnych dostawców usług i nadal mogą współpracować. Osiąga to, 

ponieważ każda stacja bazowa wysyła zapytanie do centralnej bazy danych, aby określić, z którą siecią 

jest powiązany węzeł końcowy. Rozpoczęły się wdrożenia na żywo w Londynie i innych miastach 

europejskich. Standard Weightless-P jest opracowywany i ma zostać wydany pod koniec 2015 roku, a 

sprzęt będzie dostępny na początku 2016 roku. Łącze Weightless-P jest oparte na technologii sieciowej 

pierwotnie opracowanej przez M2 Communication i zapewni w pełni uznaną komunikację 

dwukierunkową. Weightless P dzieli swoją warstwę MAC z Weightless-W i będzie obsługiwać szybkie 

pozyskiwanie sieci z przekazywaniem roamingowych urządzeń końcowych między stacjami bazowymi. 

Nazwa standardu : Nieważkość : -W : -N : -P 

Pasmo częstotliwości : Whitespace TV (400-800 MHz) : Sub-GHZ ISM : Sub-GHZ ISM 

Szerokość kanału: 5 MHz: Ultra wąskie pasmo (200 Hz): 12,5 kHz 

Zasięg : 5km (miejski) : 3km (miejski) : 2km (miejski) 

Moc nadawania w węźle końcowym : 17 dBm : 17 dBm : 17 dBm 

Rozmiar pakietu : 10 bajtów min : Do 20 bajtów : 10 bajtów min 

Szybkość transmisji danych uplink : 1 kbps do 10 Mbps : 100bps " 200 bps do 100 kbps 

Szybkość transmisji danych w dół : Taka sama : Brak połączenia w dół : Taka sama 

Liczba urządzeń na punkt dostępowy : Nieograniczony : Nieograniczony : Nieograniczony 

Topologia : Gwiazda : Gwiazda : Gwiazda 

Roaming węzła końcowego dozwolony : Tak : Tak : Tak 

Radio milimetrowe 

Ostatnio duże zainteresowanie wzbudza nielicencjonowane pasmo fal 60 Ghz w zakresie 

milimetrowym. Jedna firma, Starry, była mocno zaangażowana w pasmo białych znaków Weightless-

W TV i uruchomiła szerokopasmowy dostęp do Internetu na obszarach miejskich na częstotliwości 

60GHz. Starry wierzy, że może wykorzystać to niewykorzystane pasmo wysokich częstotliwości do 

dostarczania szybkiego szerokopasmowego Internetu na obszarach miejskich. Wszystkie transmisje 

radiowe mają swoje plusy i minusy, ale jeden fakt jest niezmienny - możesz mieć wysokie pasmo 

bezpośrednio związane z wysoką częstotliwością i możesz mieć zasięg, na przykład odległość, którą 

możesz niezawodnie nadawać, ale nie możesz mieć obu. W 60GHz istnieje niewątpliwie potencjał do 

wysyłania dużej przepustowości, ale będzie to mniej niż 1 km odległości - i będzie musiało być w zasięgu 

wzroku. Problem z falami radiowymi o częstotliwości 60 GHz polega na tym, że nie może przebić się 

przez wewnętrzną ścianę, nie mówiąc już o budynku, który blokuje linię wzroku. Facebook również 



stosuje tę technologię. Próbują opatentować technologię mesh, którą będą mogli wdrożyć na 

odległych obszarach, aby zapewnić szerokopasmowy Internet w wiejskich wioskach w Indiach w 

ramach projektu Internet.org. Facebook taki jak Starry jest bardzo pewny technologii działającej 

zarówno w środowisku wiejskim, jak i miejskim. Należy jednak zauważyć, że Facebook zamierza 

korzystać z sieci mesh, podczas gdy Starry zamierza korzystać z topologii punkt-punkt. Problem w tym, 

że istnieje jeszcze jedno niezmienne prawo radia – im wyższa częstotliwość, tym bardziej jest podatne 

na blaknięcie deszczu i warunki atmosferyczne. Dlatego nawet przetrwanie lekkiego deszczu wymaga 

dużej mocy, co samo w sobie wyklucza to w większości, jeśli nie we wszystkich przypadkach użycia IoT. 



Zabezpieczanie internetu przemysłowego 

Bezpieczeństwo jest jednym z największych czynników hamujących adopcję Internetu przemysłowego, 

głęboko zakorzeniony strach przed otwarciem procesów przemysłowych na potencjalne zakłócenia lub 

utratę krytycznych tajemnic biznesowych w Internecie. Tradycyjnie sieci przemysłowe były odporne na 

większość plag Internetu, takich jak wirusy, robaki, trojany i ataki DDos, po prostu dlatego, że ich 

architektura i protokoły są tak różne od przedsiębiorstw IT i konsumenckich urządzeń komputerowych. 

Rzadko kiedy systemy przemysłowe działają w systemie Windows lub Linux, zamiast tego zdecydowana 

większość działa na małych, własnościowych systemach operacyjnych połączonych za pomocą 

protokołów innych niż IP i topologii magistrali szeregowej. Ponadto wiele z tych sieci ma luki 

powietrzne między działami wsparcia, takimi jak finanse, sprzedaż, obsługa klienta i sieci IP IT, które 

zapewniają pewien stopień izolacji. Nawet gdyby istniało bezpośrednie połączenie sieciowe z 

Internetem, prosta rura VPN wystarczyłaby do połączenia zdalnych obiektów dla komunikacji 

wewnętrznej M2M, przez bramę internetową IT przechodziłby każdy inny ruch nieobsługujący M2M. 

To właśnie ze względu na te cechy sieci przemysłowych, pozostały one nieco niepodatne na wiele 

problemów związanych z bezpieczeństwem Internetu. Wydaje się jednak, że powszechne przekonanie 

może być w rzeczywistości błędne, ponieważ niektórzy badacze bezpieczeństwa twierdzą, że exploity 

przemysłowe były celowo utrzymywane w tajemnicy. Rzeczywiście, ICS-CERT, organ nadzorujący 

branżę, twierdzi, że z 245 podejrzanych exploitów, które zbadali w 2014 r., wielu z nich nie udało się 

ustalić z powodu braku informacji. Ponadto na konwencji Black Hat w 2015 r. badaczka z Politechniki 

w Hamburgu, Marina Krytofil, stwierdziła, że hakowanie obiektów przemysłowych w celu wymuszenia 

było jedną z największych niewypowiedzianych historii o bezpieczeństwie. Co więcej, twierdziła, że 

hakowanie na dużą skalę w celu wymuszenia było powszechne w branży od 2006 roku, a hakerzy 

atakowali duże firmy użyteczności publicznej, ale prawie dziesięć lat później było niewiele informacji 

na temat tego, jak to robią. Badania Mariny Krytofil są interesujące, ponieważ podkreślają motywy 

ataków hakerskich jako trwałe korzyści finansowe poprzez wymuszenie, a nie fizyczne uszkodzenie, a 

zatem firmy nie chcą zgłaszać exploitów. Jest to interesujące, ponieważ wskazuje, że hakerzy dysponują 

stałym wektorem ataku, który może pozostać niewykryty przez długi czas. Co więcej, sugerowałoby to 

również, że hakerzy mają szczegółową wiedzę na temat kontroli systemu przemysłowego i procesu, 

aby przejąć system, a następnie manipulować procesem w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu – aby 

wykazać kontrolę, ale nie uszkadzać procesu – jednocześnie czas zacierania śladów, aby uniknąć 

wykrycia. Firmy niechętnie informują o takich naruszeniach bezpieczeństwa z obawy przed utratą 

reputacji i szkodą dla ich marki. Jednak od 2016 roku sytuacja może się zmienić, ponieważ badacze 

bezpieczeństwa obserwują rosnącą liczbę exploitów bezpieczeństwa wymierzonych w cele 

przemysłowe. Ostatni z nich spowodował przerwę w dostawie prądu na całej Ukrainie. Był to pierwszy 

skoordynowany atak, który prawdopodobnie był bezpośrednio odpowiedzialny za awarię zasilania. 

Jednak eksploatacja ukraińskiego przedsiębiorstwa energetycznego nie była bynajmniej pierwszym 

tego rodzaju; to tylko pierwszy, który sabotował produkcję, inne bardziej godne uwagi ataki, takie jak 

ataki Dragonfly na USA, a głównym motywem europejskich firm energetycznych było szpiegostwo 

przemysłowe. Dragonfly, grupa uważana za złożoną z rosyjskich hakerów, działa od co najmniej 2011 

roku. Dragonfly po raz pierwszy zyskała rozgłos i rozgłos, kiedy zaczęła atakować firmy obronne i 

lotnicze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jednak zmiana strategii w 2013 r. spowodowała, że grupa 

nagle skupiła się na atakowaniu amerykańskich i europejskich firm energetycznych. Tryb działania 

Dragonfly jest teraz dobrze udokumentowany i zrozumiany przez badaczy bezpieczeństwa, którzy 

uzyskują dostęp za pomocą tych metod. Początkowo próbują metody najmniejszego oporu i wybierają 

kampanię e-maili typu spear phishing dostarczających złośliwe oprogramowanie. Dragonfly 

wykorzystuje również wyrafinowane ataki wodopoju, które przekierowują odwiedzających na strony 

internetowe związane z branżą energetyczną, na których znajduje się zestaw exploitów, który infekuje 



przeglądarkę ofiary za pomocą wbudowanego JavaScript na stronie serwera hosta. Alternatywnym 

wektorem ataku jest infekowanie legalnego oprogramowania udostępnianego do pobrania od trzech 

różnych szanowanych producentów sprzętu ICS (przemysłowych systemów sterowania). Obecnie 

głównym motywem Dragonfly wydaje się być cyberszpiegostwo. Jednak sama ilość informacji, które 

Dragonfly zebrała przez lata od europejskich i amerykańskich firm energetycznych, oznacza, że może 

wyrządzić wiele szkód. Mimo to jednak nie ma dowodów na jakiekolwiek złośliwe zamiary, takie jak 

sabotaż, więc nie jest jasne, jaka jest komercyjna lub ideologiczna motywacja Dragonfly, jeśli nie jest 

ona sponsorowana przez państwo. Nie wszystkie ataki są złośliwe lub motywowane korzyściami 

finansowymi lub osobistymi; niektóre są po prostu robione ze względu na to. Na przykład atak Godzilla 

jest doskonałym przykładem potencjalnego przemysłowego exploita bezpieczeństwa typu Internet w 

inteligentnym systemie ruchu miejskiego, w którym atakujący uzyskał dostęp do sygnalizacji świetlnej 

i cyfrowego systemu przesyłania wiadomości. W maju 2014 roku przechodnie sfotografowali nad 

głową znaki drogowe na Van Ness Avenue w San Francisco, pokazując migające ostrzeżenie „Godzilla 

Attack! Odwrócić się". Ten zabawny atak podkreśla tylko jeden z wielu ataków na sygnalizację świetlną, 

które miały miejsce, ale może mieć poważne konsekwencje dla systemów zarządzania ruchem w 

kontekście inteligentnych miast. Jeśli sygnalizacja świetlna jest podatna na ataki, a atakujący może z 

łatwością je wykorzystać, to tylko kwestia czasu, zanim złośliwy program atakujący może wykorzystać 

tę lukę, aby spowodować ogromne zatory w ruchu lub stworzyć potencjalnie niebezpieczne potoki 

ruchu, które mogą prowadzić do obrażeń, a nawet śmierci. Apetycznymi celami są nie tylko 

inteligentne miasta, firmy przemysłowe i obiekty. Czasami produkty są tak inteligentne, że same stają 

się przedmiotem badań i potencjalnej eksploatacji, co odkryli zarówno Chrysler, jak i Boeing za pomocą 

słynnych haków do jeepów i samolotów. Oba te słynne ataki miały miejsce na systemach uważanych 

za niepodatne na ataki cybernetyczne. Przekonanie producenta o niezniszczalności opierało się 

głównie na zapewnieniu technicznym, że zarówno jeep, jak i samolot Boeinga miały izolowane systemy 

sterowania. Obydwa wykorzystują standardową magistralę CAN (sieć obszaru kontrolnego) do łączenia 

systemów i modułów pokładowych i pokładowych, które nie są połączone z żadną siecią IP. Teraz 

mogło to być prawdą wcześniej, ale wraz z wprowadzeniem sieci IP dla systemów informacyjno-

rozrywkowych, które wykorzystywały dostęp do Wi-Fi, tak się nie stało. Uzyskując dostęp do systemów 

informacyjnych Wi-Fi, naukowcy biorący udział w hackowaniu Jeepa byli w stanie odkryć urządzenie, 

które łączyło się zarówno z siecią CAN, jak i siecią Infotainment IP – kontroler V850. Kontroler V850 

zapewniał dostęp tylko do odczytu do sieci CAN, stąd zaufanie producenta do izolacji magistrali CAN. 

Jednak będąc urządzeniem zdolnym do komputera, naukowcy byli w stanie zmienić sposób jego 

działania poprzez programowanie i przekonfigurowali urządzenie za pomocą aktualizacji 

oprogramowania układowego, aby zapewnić dostęp do odczytu/zapisu magistrali CAN. Rezultat był 

spektakularny, ponieważ mogli teraz kontrolować każdy aspekt Jeepa, ponieważ magistrala CAN łączy 

każdy element pojazdu, od silnika po skrzynię biegów i wszystkie siłowniki i czujniki, kontrolując 

wszystko, od lusterek bocznych po łańcuch napędowy. Dzięki kontroli nad magistralą CAN naukowcy 

byli w stanie kontrolować kierownicę, silnik, skrzynię biegów, układ hamulcowy, a nawet takie rzeczy, 

jak wycieraczki, klimatyzację, zamki drzwi i tak dalej. Co więcej, byli w stanie kontrolować wszystkie te 

komponenty zdalnie, za pośrednictwem sieci komórkowej Sprint. W przykładzie Boeinga naukowcy 

twierdzili również, że uzyskali kontrolę nad magistralą CAN i są w stanie manipulować krytycznymi 

systemami w locie, takimi jak silniki, klapy skrzydeł, ster ogonowy i systemy nawigacyjne. Boeing usilnie 

temu zaprzeczał, fałszując raporty jako hacki oparte na symulatorze lotu, a nie na prawdziwym 

samolocie, ponownie twierdząc, że istnieje izolacja między systemami Wi-Fi informacyjno-

rozrywkowymi IP a krytyczną siecią magistrali CAN podczas lotu. Warto jednak zauważyć, że w latach 

2013 i 2014 Boeing poprosił o pozwolenie na modyfikację 747 – model, który badacze twierdzili, że 

pomyślnie zhakował – stwierdzając, że modyfikacja była wymagana, aby oddzielić IFE (rozrywkę 

podczas lotu) od krytycznego systemu w samolocie. Badacze biorący udział w projekcie Boeinga nie 



byli złośliwi i zwrócili uwagę producenta na potencjalne luki w zabezpieczeniach; jednak nie wszyscy 

mają tak dobre intencje, a jak podkreślił potwierdzony atak na niemiecką hutę stali, intencją napastnika 

może być po prostu spowodowanie obrażeń fizycznych. W 2014 roku skoordynowany cyberatak został 

skierowany na niemiecką hutę za pośrednictwem jej komercyjnej sieci informatycznej. Po uzyskaniu 

dostępu do sieci informatycznej, uzyskanego przez wyrafinowane oszustwa phishingowe i 

socjotechniczne, osoby atakujące dążyły do uzyskania dostępu do sieci ICS (przemysłowych systemów 

kontroli). Ich strategia polegała na wykorzystaniu sieci IT jako skoczni, więc osoby atakujące znalazły 

nieujawnioną metodę uzyskania dostępu i kontroli nad siecią ICS. Uszkodzenia, które spowodowały, 

spowodowały zmianę wewnętrznych charakterystyk pieca, powodując, że przestał on reagować na 

polecenia wyłączenia systemów sterowania. Spowodowało to znaczne szkody, a także utratę reputacji, 

produktywności i przychodów. 

Bezpieczeństwo w produkcji 

Bezpieczeństwo jest głównym problemem w przemysłowych aplikacjach internetowych, ponieważ 

środowiska IOT (technologia operacji przemysłowych) nie przypominają sieci IT; rzadko istnieją zapory 

ogniowe i urządzenia do wykrywania włamań, ponieważ po prostu nie były one wymagane w płaskich 

sieciach IOT, ponieważ były to izolowane sieci LAN bez połączenia z Internetem. Oczywiście wraz z 

wprowadzeniem IIoT ta wspaniała izolacja już nie istnieje i zabezpiecza systemy i aplikacje jest teraz 

poważnym problemem. Jednym z problemów jest to, że sieci IOT znacznie różnią się od tradycyjnego 

IT, na przykład tradycyjnie używały protokołów innych niż IP do komunikacji M2M i komunikacji między 

maszyną a PLC (programowalny sterownik logiczny). Ponadto sieci IOT były często budowane w oparciu 

o topologie typu fieldbus lub topologie pierścieniowe przy użyciu protokołów takich jak Modbus, które 

łączą maszyny w łańcuch i opracowują przy użyciu okablowania szeregowego typu punkt-punkt 

RS232/422 lub RS485. Protokoły takie jak Modbus RTU były bardzo wydajne, ponieważ działały w trybie 

pracy master/slave i przesyłały asynchroniczne, nieplanowane wiadomości z szybkością 9,6 kb/s lub 

115 kb/s. Modbus może również transmitować do 247 urządzeń podrzędnych jednocześnie w topologii 

magistrali. Jest to oczywiście archaiczne w kontekście IT, ponieważ ich sieci są oparte na przełącznikach 

rdzeniowych Ethernet 100 Gb/s i serwerach 10 Gb/s, z 1 Gb/s na biurku użytkownika. Nawet w 

przypadku wdrożeń bezprzewodowych dział IT zapewnia 10 megabajtów przepustowości 

bezprzewodowo. Jest to jednak jeden z głównych problemów, ponieważ systemy IOT nie wymagają 

dużej przepustowości. Bardzo wydajnie komunikowały się za pośrednictwem M2M lub PLC, 

wykorzystując małe wiadomości w bardzo lokalnie połączonej sieci. Wydajność nie była wymogiem lub 

nie była nadrzędnym wymogiem w scenariuszach IT. W działaniu technologia, która różni się od niej 

(technologia informatyczna) o tyle, że OT jest powiązana z sieciami przemysłowymi, w których króluje 

dostępność. Dostępność systemu jest niezwykle ważna w przemysłowych środowiskach OT i jest 

postrzegana w sposób, którego technicy i inżynierowie OT uważają, że dział IT tak naprawdę ich nie 

rozumie. W przemysłowym OT nie może być żadnych przestojów w celu ponownego uruchomienia 

serwerów, dlatego Windows Server rzadko był wdrażany w przemyśle, ponieważ nie spełniał 

zapotrzebowania OT na dostępność. Ponowne uruchamianie serwera być może co kilka miesięcy nie 

jest czymś, co OT uznałoby za dopuszczalne. Podobnie Ethernet został uznany za lekki i delikatny – 

komercyjne wersje z plastikowymi złączami RJ45 były podatne na silne wibracje i nadmierne ciepło. 

Ponadto wczesny protokół Ethernet był niedeterministyczny w swoim podstawowym trybie half-

duplex. Odrzucenie Ethernetu i Windows w przemysłowych sieciach OT podkreśla kolejną istotną 

różnicę między systemami OT i IT. Czytanie ostatniego akapitu można by wybaczyć myślenie, że OT żyje 

w jakimś zakrzywieniu czasu, w końcu czasy, w których Ethernet był półdupleksem w sieciach 

przewodowych, dawno już minęły. Musisz jednak zrozumieć, że systemy OT są bardzo drogie i są 

kupowane z 20-letnim cyklem życia. Więc kiedy przeglądasz wszystkie maszyny w nowoczesnej 

fabryce, prawdopodobnie uzyskujesz wgląd w dostępną technologię i decyzje techniczne, które zostały 



podjęte prawdopodobnie 10 do 15 lat temu. W stosunku do swojego oryginalnego projektu i 

przeznaczenia sprawdzają się doskonale. Mimo to systemy OT nie stały w miejscu; adaptowały się i 

stopniowo nowe technologie fieldbus zaczęły zastępować starsze protokoły lub były, jak w przypadku 

Modbus, przekonwertowane do obsługi ruchu IP. Trend do korzystania z IP i Ethernetu, choć w wersji 

przemysłowej Ethernet/IP (IP oznacza Industrial Protocol), przyspiesza dzięki protokołom 

komunikacyjnym IP, takim jak Profinet i Ethernet/IP. Problem polega na tym, że technologia szybko się 

zmienia, a niektóre stare i nowe technologie rozwinęły się w ostatnich latach poza wszelkie 

przewidywania z początku XXI wieku. Te postępy, takie jak technologie czujników, bezprzewodowa 

technologia radiowa i analityka Big Data, między innymi umożliwiły koncepcję Internetu 

Przemysłowego i wszystkiego, co obiecuje i zagraża. Ważnym punktem jest porównanie sieci IT na 

początku lat 90., przed Internetem i wtedy, gdy sieć była na podstawowym poziomie. Na przykład, gdy 

komputery PC były podłączone do serwera Windows NT działającego przez Ethernet i NetBIOS. TCP/IP 

był dostępny, istniał od lat, ale był niepotrzebny, ponieważ Internet był jeszcze w powijakach w 

porównaniu z tym, czym miał się stać. Nagle Internet przestał być niejasną, rozreklamowaną koncepcją 

obiecującą światu i stał się rzeczywistością. Do 1995 roku przeglądarki internetowe, takie jak Netscape, 

udostępniły go publicznie. Chodzi o to, że przed tym punktem istniały wirusy komputerowe, robaki i 

tym podobne, ale nic w skali tego, co miało nadejść wraz z nadejściem Internetu. Kiedy Internet stał 

się wszechobecny w biznesie, a dom i poczta e-mail stały się faktyczną formą komunikacji, pojawiły się 

wirusy. IT było źle przygotowane na takie ataki. W wyniku rozprzestrzeniania się sieci połączonych z 

Internetem komputery zaczęły być włamywane zdalnie, a dział IT wydawał się bezbronny wobec tych 

naruszeń, ponieważ koncepcja działu bezpieczeństwa IT była jeszcze odległa o wiele lat. Jednak 

zagrożenia te nasiliły się od połowy do końca lat dziewięćdziesiątych i osiągnęły swój szczyt wraz z 

masową histerią wywołaną przerażającym robakiem milenijnym (Y2K). To konkretne zagrożenie nie 

było wirusem, robakiem ani nawet celowym włamaniem. Było to po prostu uznanie faktu, że 

programiści w latach 70. i 80. używali dwóch cyfr do oznaczenia roku w swoim kodzie. Na przykład 19 

w 1976 roku programiści brali za pewnik, więc przedstawiali rok 1976 po prostu jako 76 i nigdy nie 

zastanawiali się dwa razy nad zmianą formatu pola daty w roku 2000. Błąd Y2K, jak stał się powszechnie 

znany, spowodował niemal panikę w firmach i rządach, z masową inicjatywą Y2K ustanowioną i całe 

oprogramowanie i aplikacje musiały zostać sprawdzone i zweryfikowane jako zgodne z Y2K; to było 

naprawdę ogromne zadanie. Obawa w branży polega na tym, że łączenie systemów i sieci, które nigdy 

wcześniej nie były połączone z Internetem, a nawet ze światem zewnętrznym, sprowadzi na branżę 

podobne nieszczęścia, jak w 2000 roku. jak chronić kod, aplikacje, serwery i sieci przed zagrożeniami 

w Internecie. Jednak sieci OT nie są sieciami IT i, jak widzieliśmy, mają różne topologie, komponenty, 

protokoły i cele. Z drugiej strony, IT w wielu przypadkach ma ograniczoną wiedzę na temat wymagań 

systemów OT, w tym ich różnic i możliwych konsekwencji nierozważnych działań. W związku z tym 

musimy przyjrzeć się typowej sieci OT w produkcji, aby zobaczyć, czym dokładnie się różni i jak można 

zastosować techniki i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa IT, aby chronić te sieci przed znanymi nam 

zagrożeniami istnieją dzisiaj. Z perspektywy bezpieczeństwa kuszące może być myślenie, że możemy 

po prostu przenieść naszą wiedzę z IT do OT, ponieważ OT jest często uważany za po prostu 

specjalizację lub podzbiór IT. Jednak takie podejście jest zasadniczo wadliwe, ponieważ środowisko OT 

lub ICS (przemysłowy system sterowania) bardzo różni się od przedsiębiorstwa IT. Za informatykę 

uważa się wszystkie systemy, aplikacje, osoby i sieci wymagane do zarządzania technologią 

informacyjną. Z kolei ICS to wszystkie systemy sterowania, sterowniki PLC, DMI, ludzie i sieci 

odpowiedzialne za zadania operacyjne i produkcyjne. Jeden z komponentów, który definiuje te 

architektury, niezależnie od tego, czy jest to IT, czy OT to ludzie i należy pamiętać, że pracownicy OT i 

IT mają bardzo różne postrzeganie tego, co jest fundamentalnie ważne dla pomyślnego działania ich 

domen, w tym bezpieczeństwa. Jako przykład, personel ds. bezpieczeństwa IT rozważy fundamentalne 

koncepcje bezpieczeństwa IT, CIA, poufności, integralności i dostępności jako fundamenty 



bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Jednak personel pomocniczy OT, chociaż zasadniczo się z tym 

zgadza, podkreśla, że dostępność powinna mieć największą wagę przy ocenie ważności, a zatem 

większy nacisk. Teraz do rzeczywistej głębokości podziału między stronami, rozważ kilka typowych 

narzędzi sieciowych IT do rozwiązywania problemów związanych z administrowaniem siecią LAN. 

Personel wsparcia IT często wysyła pingi do urządzeń w sieci, często używając ciągłego pingowania za 

pomocą przełącznika –t. Podobnie, podczas mapowania lub wykrywania sieci, nie pomyśleliby o 

uruchomieniu skanowania w sieci lokalnej, w rzeczywistości, jeśli nie jest to najlepsza praktyka, jest to 

z pewnością powszechna praktyka. Jednak obie te techniki byłyby uważane za odrażające w 

środowiskach OT lub ICS, ponieważ używane narzędzia, PING i ICMP do skanowania wykrywania, 

przerywają węzłowi końcowemu (komputerowi lub urządzeniu obsługującemu IP) wykonywanie 

bieżącego zadania, skutecznie ściągając ranking, i mówiąc to, przestań robić to, co robisz i spełnij moją 

prośbę. Dla IT nie stanowi to problemu, ponieważ miałoby minimalny wpływ na aplikacje IT, w których 

synchronizacja nie jest krytyczna, ponieważ dotyczą one komunikacji między systemem a ludźmi, gdzie 

kilkumilisekundowe opóźnienie jest niewykrywalne. Jednak w krytycznych czasowo domenach OT i ICS 

narzędzia te mogą potencjalnie mieć negatywny wpływ na wydajność. W związku z tym narzędzia do 

analizy i rozwiązywania problemów oraz sposób ich działania muszą być dokładnie przeanalizowane 

przed ich użyciem w środowiskach OT i ICS. Istnieje jednak o wiele ważniejszy problem, który należy 

rozwiązać, próbując połączyć OT z IT i jest to coś, co IT rzadko zdaje sobie sprawę, ponieważ jest obce 

ich normalnemu środowisku pracy. Tym brakującym czynnikiem jest bezpieczeństwo, które nie 

obejmuje trzech zasad bezpieczeństwa IT – poufności, integralności i dostępności – ale ma ogromne 

znaczenie w środowiskach OT, ponieważ może mieć katastrofalne skutki dla bezpieczeństwa 

pracowników. Zdrowie i bezpieczeństwo w środowiskach przemysłowych ma kluczowe znaczenie, 

ponieważ są one zazwyczaj bardzo niebezpiecznymi środowiskami, a wprowadzenie techników IT do 

środowiska OT bez kompleksowego szkolenia jest receptą na katastrofę. W związku z tym ważne jest, 

aby osoba zajmująca się ochroną zdała sobie sprawę, że w niebezpiecznych środowiskach 

bezpieczeństwo i dostępność przewyższa podstawowe zasady bezpieczeństwa IT, poufności, 

integralności i dostępności. Z perspektywy OT zdefiniowaliby podstawowe zasady bezpieczeństwa jako 

bezpieczeństwo, dostępność, poufność i integralność. Mając to na uwadze, przy rozważaniu 

bezpieczeństwa w środowisku OT kluczowe jest, aby osoba zajmująca się bezpieczeństwem IT najpierw 

znała zagrożenia i charakter środowiska OT, w którym będzie pracować. Szkolenie w zakresie 

bezpieczeństwa powinno odbywać się poprzez obowiązkowe szkolenie, zanim ktokolwiek zostanie 

wpuszczony na miejsce. W praktyce nie zawsze jest to możliwe, w końcu nie zawsze można złagodzić 

ludzką bezmyślność. Mimo to bezpieczeństwo OT musi kłaść znacznie większy nacisk na 

bezpieczeństwo fizyczne i behawioralne, a nie na bity i bajty przecinające przewody. Innym istotnym 

problemem przy próbie zabezpieczenia IT domeny OT jest brak podstawowej wiedzy o technologiach 

i protokołach. Na przykład, czym są sterowniki PLC, DCS i HMI? Ponadto, jakie są te dziwne protokoły 

inne niż informatyczne używane w komunikacji M2M? Aby zilustrować problem, typowa sieć OT 

wyglądałaby jak na rysunku 



 

 

Rysunek przedstawia typową topologię sieci OT i ICS. Istnieją odniesienia do systemów innych niż IT, 

takich jak PCL, DCS, HMI, magistrala polowa, DCP3, Modbus, Ethernet/IP i Profinet, które, o ile osoba 

zajmująca się bezpieczeństwem IT nie ma doświadczenia w przemysłowych systemach sterowania, 

wprawią ich w zakłopotanie. Czym więc są te podmioty? Sieci OT i ICS składają się z PCL i DCS , PLC 

(logika sterowania programem) służy do automatyzacji procesów poprzez uruchomienie programu, 

który został stworzony w oprogramowaniu w celu replikacji działań wymaganych krok po kroku do 

wykonania zadania. Sterowniki PLC są cyfrowe i zapewniają niezbędne wyjścia cyfrowe wymagane jako 

wejście mikroprocesorów do wykonywania funkcji, takich jak włączanie lub wyłączanie silnika. PCL 

pobierają również dane cyfrowe, a to wymaga danych z czujników, które często mają charakter 

analogowy. Musi on zostać przekonwertowany przez konwerter analogowo-cyfrowy (ADC), zanim 

zostanie zaprezentowany oprogramowaniu uruchomionemu na PLC. Sterownik PLC uruchamia 

określone oprogramowanie sterujące dla maszyny i procesu więc często istnieje ścisła korelacja między 

sterownikiem PLC a maszyną i procesem, który obsługuje. W związku z tym w tradycyjnym środowisku 

OT i ICS, takim jak hala produkcyjna, jest wiele sterowników PLC, co może powodować ogromną 

proliferację okablowania i wynikające z tego koszty związane z dostarczaniem i utrzymywaniem 

obciążenia okablowaniem. Z drugiej strony DCS służy również do automatyzacji systemów. Jednak DCS 

to rozproszony system sterowania, który jest często wdrażany w automatyzacji procesów ciągłych i 

wielkoskalowych. Co więcej, HMI (interfejs człowiek-maszyna) to system sterowania, który umożliwia 

operatorowi interakcję w czasie rzeczywistym z maszyną i kontrolowanie procesu uruchomionego na 

maszynie. Systemy HMI znajdują się zazwyczaj w sterowni i są obsługiwane przez operatorów maszyn 

i procesów. Jednak bardzo niewielu pracowników bezpieczeństwa IT zna te terminy, nie mówiąc już o 

tym, jak je zabezpieczyć. HMI, PLC i DCS tworzą systemy w sieci przemysłowej, a jest tylko kilku 

dostawców systemów automatyki, takich jak między innymi Siemens, Rockwell, General Electric i ABB. 

Jest to uspokajający punkt, ponieważ ci dostawcy automatyzacji, choć nie tylko ci wymienieni, robią 

ogromną ilość systemów, czujników i sterowników stosowanych w produkcyjnych sieciach OT. Jest to 

ważne, ponieważ możemy łatwiej badać specyfikacje techniczne i dokumentację bezpieczeństwa oraz 

najlepsze praktyki od odpowiedniego dostawcy. Powodem, dla którego jest to tak ważne w sieciach 

OT, jest to, że chociaż niektóre programy są dostarczane do wdrożeń Windows i Linux, w rzeczywistości 

jest to dość rzadkie. Zdecydowana większość urządzeń i czujników działa na opatentowanych, lekkich 

systemach operacyjnych działających w czasie rzeczywistym, które mogą zapewnić wydajność i 

deterministyczne reakcje wymagane w sterowaniu procesem krytycznym pod względem czasu. 



PLC i DCS 

Jeśli porównamy diagram topologii sieci OT z topologią bezpieczeństwa IT, pokazaną na rysunku , 

zobaczymy główne różnice funkcjonalne. Dlatego musimy zadać sobie pytanie, czym są te wszystkie 

obszary? 

 

Zabezpieczenie OT 

Pierwszą rzeczą, którą musimy wziąć pod uwagę, jest to, że podobnie jak wczesne sieci korporacyjne 

IT na początku lat 90., sieci OT mogą obsługiwać kilka różnych protokołów i standardów, w 

przeciwieństwie do współczesnego IP, nie ma standaryzacji w zakresie Ethernetu i IP. W związku z tym 

różne części sieci mogą realnie obsługiwać różne typy sieci, takie jak Modbus , Ethernet/IP , Profibus i 

Profinet , a także mieszankę mediów i standardów okablowania, takich jak światłowody, kable 

miedziane lub łączność bezprzewodowa dla sieci Ethernet 10/100 Mb/s lub Gigabit Ethernet. Sieci OT 

ewoluują w tym kierunku, ponieważ nie istniały standardy branżowe, a koszty i żywotność 

producentów sprzętu zwykle dostarczały i instalowały sprzęt, który był wówczas faworyzowany. 

Ostatnio nastąpiło to w całej branży przejście na IP i Ethernet; jednak nawet wtedy nie osiągnięto 

standardu. Stany Zjednoczone preferują Ethernet/IP, Europa preferuje Profinet, a Azja używa ich 

kombinacji. Na rysunku 2 widać strukturę magistrali sieci i każdy obszar produkcji lub procesu jest 

zdefiniowany, ale bez segregacji danych, routerów lub zapór sieciowych typowych dla topologii sieci 

IT. Powszechną praktyką informatyczną jest oddzielenie każdego obszaru, zapobiegając 

przedostawaniu się nieautoryzowanego lub nieistotnego ruchu do określonego obszaru lub strefy, ale 

weź pod uwagę opóźnienia, zakłócenia lub utratę pakietów, które może to spowodować. 

Poziom sieci: potencjalne problemy z bezpieczeństwem 

Rozważenie topologii sieci jest dobrym punktem wyjścia, ponieważ zwiększa się potencjał do 

powstrzymywania i izolowania zagrożenia bezpieczeństwa. Struktura magistrali tradycyjnie 

preferowana w przemyśle, ze względu na swoją elastyczność – nowe systemy można po prostu 

dodawać bez przeprojektowywania lub zakłócania sieci – jest również podatna na luki w 



zabezpieczeniach, takie jak infestacja robakami. Problem polega na tym, że płaska sieć, jaką jest 

autobus, może być, przy ograniczonej liczbie hostów, wysoce wydajną siecią komunikacyjną, co czyni 

ją tak popularną. Ethernet jest doskonałym przykładem szybkiego przełączania na poziomie pakietów 

danych, jest szybki i prosty w instalacji i administrowaniu. Jednak sieci z przełączaniem Ethernet 

doskonale nadają się do małych sieci LAN, ale nie dają się dobrze skalować, głównie ze względu na ich 

rozgłoszeniowy charakter. Izolację stref sieciowych można osiągnąć za pomocą sieci VLAN, które 

wirtualizują podstawową infrastrukturę sieciową, tworząc wirtualne sieci LAN poprzez oznaczanie 

pakietów z określonego źródła podróżującego do miejsca docelowego indywidualnym identyfikatorem 

sieci VLAN . Sieci VLAN zmniejszają rozmiar domen rozgłoszeniowych, poprawiając w ten sposób 

wydajność i umożliwiając rozwój płaskich sieci przełączanych. Jednak płaskie sieci komutowane mają 

szereg problemów. Najważniejszą rzeczą jest to, że topologia jest bardzo ważna. W przemysłowej 

topologii magistrali polowej, takiej jak Profinet, nie jest to zwykle problem, w rzeczywistości praca na 

poziomie adresu MAC zapewnia zwiększone i deterministyczne zachowanie, więc w rzeczywistości jest 

to dobra rzecz. Jednakże, ponieważ IP jest wprowadzane do miksu, może stać się poważnym 

problemem, ponieważ wymagane są wtedy protokoły wykrywania pętli. Dzieje się tak, ponieważ pętla 

w topologii sieci może mieć poważne konsekwencje dla przełączników, które wiedzą, na jaki port 

wysyłać pakiety. Najpopularniejszym protokołem wykrywania pętli używanym w środowiskach IT było 

drzewo opinające. Jednak spanning tree byłoby nie do zaakceptowania w przemysłowym środowisku 

produkcyjnym ze względu na czas potrzebny do wykrycia pętli i uruchomienia algorytmu SP przed 

przywróceniem połączenia sieciowego, co może być nawet w przypadku szybkiego drzewa opinającego 

liczone w sekundach zakłócenia przepływu ruchu. W przedsiębiorstwach IT zwykle domyślnie stosują 

hierarchiczne projekty sieci, takie jak te preferowane w tradycyjnych sieciach centrów danych IT — 

przed SD — a ta topologia opiera się na podsieciach IP w celu zapewnienia segregacji i mechanizmów 

kontroli dostępu granicznego w urządzeniach routujących między segmentami lub zabezpieczeniami 

strefy. Kontrola dostępu za pomocą list dostępu zorientowanych na podsieci w protokole IP działa 

dobrze, zwłaszcza w sieciach przedsiębiorstwa IT, mimo że powoduje pewne opóźnienie (chociaż 

opóźnienie jest niewykrywalne w aplikacjach IT). Problem tkwi w konfiguracji urządzeń routingu; w 

małych środowiskach mogą być konfigurowane statycznie z zakodowanymi na stałe tablicami routingu, 

które wyraźnie określają, gdzie i przez które routery, do których można dotrzeć. Jest to wydajne w 

działaniu, ale podatne na błędy podczas konfiguracji, nie jest również skalowalne; wraz z rozwojem 

sieci staje się coraz trudniejsza do skonfigurowania i utrzymania. Alternatywą dla tras statycznych są 

protokoły routingu, takie jak RIPv2, EIGRP, ISIS i OSPF. Są to jednak ustawienia domyślne, które nie 

nadają się również do przemysłowych środowisk OT. Powodem tego jest to, że te protokoły routingu 

zostały zaprojektowane dawno temu, gdzie 20-30 sekundowe czasy zbieżności nie stanowiły problemu. 

Nawet dzisiaj, przy szybszych opcjach konfiguracji dla tych protokołów routingu, konwergencja sieci 

nadal nie spełnia wymagań mikrosekundowych dla czujników w świecie OT i ICS. Pytanie brzmi zatem, 

jakiego smaku Ethernet używają środowiska OT w krytycznych czasowo środowiskach M2M? Prostą 

odpowiedzią jest przemysłowy Ethernet, taki jak Ethernet/IP, który może być Devicenet over Ethernet 

lub Profinet, który pochodzi z tej samej rodziny, co ustalony protokół magistrali polowej, Profibus, 

chociaż są one radykalnie różne, więc nie należy ich mylić. Aby zilustrować, czym Ethernet przemysłowy 

różni się od standardu IT i transmisji danych Ethernetu, musimy zbadać, jak działa Profinet i jak łagodzi 

wady standardowego Ethernetu, a także dlaczego jest tak korzystny dla OT. 

Poziom systemu: potencjalne problemy z bezpieczeństwem 

Na poziomie systemu PLC i DCS są wrażliwymi celami i potencjalnie celem złośliwych ataków, ponieważ 

oba uruchamiają oprogramowanie kontrolujące podstawową logikę działającą w ich odpowiednich 

procesach automatyzacji. Złośliwy atakujący może chcieć przejąć kontrolę nad oprogramowaniem i 

zamknąć systemy lub siać inne formy spustoszenia. Chociaż systemy przemysłowe były stosunkowo 



odporne na ataki z zewnątrz w porównaniu z systemami IT, jest to niepokojący trend wzrostowy. W 

rzeczywistości liczba zgłoszonych ataków na cele przemysłowe znacznie wzrosła w ciągu ostatnich kilku 

lat. ISC-CERT monitoruje krajobraz ataków od 2010 roku iw ciągu pięciu lat zgłosił około 800 porad 

dotyczących exploitów, luk w zabezpieczeniach i innych problemów związanych z bezpieczeństwem. 

Nie dotyczy to oczywiście poziomu exploitów, których celem są na przykład urządzenia mobilne z 

systemem Android lub system operacyjny Windows na komputerach PC i serwerach. Jednak z 

pewnością nie jest to coś, co można zignorować, ponieważ potencjalne konsekwencje złośliwego ataku 

na kompleks przemysłowy, taki jak elektrownia jądrowa, platforma wiertnicza czy rafineria 

petrochemiczna, mogą być katastrofalne w postaci katastrofalnej utraty życia. ICS-CERT zajmował się 

245 podejrzanymi atakami w zakresie bezpieczeństwa tylko w 2014 r.; są to jednak tylko zgłoszone 

problemy, które w sposób niepokojący stwierdzili, że nie można ustalić podstawowej przyczyny 

exploita, stąd podejrzenia o luki w zabezpieczeniach. Powodem, dla którego ICS-CERT nie jest w stanie 

określić wektora ataku lub źródła ataku, jest to, że systemy OT podejrzane o włamanie generalnie nie 

mają możliwości wykrywania i rejestrowania. Nie wszystkie systemy OT i ICS w sieci OT mają 

nieodłączną cechę ich konstrukcji , możliwości identyfikacji, uwierzytelniania, autoryzacji i stosowania 

reguł dostępu. Sprzedawcy rozwiązują te problemy w swoich najnowszych produktach, ale pamiętaj o 

długim cyklu życia już wdrożonych produktów. Jednak bardzo ważne jest, aby zabezpieczyć każdą sieć, 

o której wiesz, co chronisz. Na przykład w zakładzie produkcyjnym musisz być w stanie zidentyfikować 

i zarządzać każdym czujnikiem lub węzłem w sieci. Podobnie, w jaki sposób możesz upewnić się, że 

każdy węzeł lub czujnik w sieci inteligentnego miasta należy do Ciebie, a nie do urządzenia 

podłożonego przez intruza? Aby chronić sieć, musimy być w stanie zidentyfikować, uwierzytelnić i 

zarządzać każdym węzłem w sieci, a do tego potrzebujemy IAM (zarządzanie identyfikacją i dostępem). 

Zarządzanie dostępem do tożsamości 

W korporacyjnym IT wymaganie IAM (zarządzanie dostępem do tożsamości) stało się priorytetem ze 

względu na rozprzestrzenianie się urządzeń konsumenckich w miejscu pracy, zachęcane przez 

inicjatywy takie jak BYOD (przynieś własne urządzenie). Nagle, w związku z ogromnym odzewem i 

przyjęciem trendu BYOD, IT miało prawdziwy problem, ponieważ nie byli w stanie zidentyfikować 

wszystkich tych urządzeń pracowników, smartfonów, tabletów, laptopów, a nawet urządzeń IoT do 

noszenia, które miały dostęp do ich sieci. Jednak dział IT wykorzystywał technologię telefonii 

komórkowej do identyfikowania i egzekwowania szablonów zasad i zabezpieczeń w ogromnych 

internetowych systemach mediów społecznościowych, takich jak wyszukiwarka Google, mapy, a nawet 

aplikacje i platformy internetowe, takie jak Facebook. W poprzednim przykładzie rozważaliśmy 

produkcję z niezliczonych przykładów przemysłowych, w których bezpieczeństwo wpływa na inne 

gałęzie przemysłu, takie jak lotnictwo, energia jądrowa, sieci elektryczne, opieka zdrowotna i 

automatyzacja pojazdów. Rozważ rozwój ogromnego samolotu pasażerskiego, Airbusa A380, jako 

ilustrację tego, jak nawet najbardziej finansowo wyposażony projekt produkcyjny może być zmuszony 

do mieszania i dopasowywania protokołów i standardów. Przykład Airbusa A380 jest ważny, ponieważ 

budżet projektu wynosił miliardy dolarów, a cena pojedynczego samolotu 428 milionów dolarów. 

Jednak tutaj jest dziwna rzecz - projektanci, prawdopodobnie mający lata na projektowanie i 

planowanie z wyprzedzeniem, oraz dysponujący wystarczającym budżetem, aby wystawić kontrakty 

na być może przeprojektowanie lub przeprojektowanie wymaganych komponentów, i tak ostatecznie 

uruchomili samolot pasażerski z wieloma sieciami. A380 został wprowadzony na rynek z tak zwanymi 

najnowocześniejszymi systemami informacyjno-rozrywkowymi, w takim stopniu, jak obsługuje IP i 

Ethernet dla wideo, muzyki i Wi-Fi podczas lotu. Jednak w przypadku systemów sterowania lotem 

pozostała tradycyjna magistrala CAN jako fizyczna topologia, co zostało udowodnione w branży, 

wspólny interfejs i chociaż przepustowość komunikacji była ograniczona do 125-500 Kb/s, co było 

wystarczające, ponieważ wydajność była deterministyczna. Jednak A380 miał również starszą sieć 



magistralową zainstalowaną w kokpicie do obsługi urządzeń radiowych VHF. Powodem tego było to, 

że po prostu wszystkie urządzenia radiowe VHF są wyposażone w standardowe interfejsy VHF - 

podobnie jak sprzęt IT ma zwykłe połączenia Ethernet. W rezultacie projektanci Airbusa podjęli 

pragmatyczną decyzję o użyciu standardowego wyposażenia i interfejsów, nawet jeśli może to 

zwiększyć złożoność konserwacji, z pewnością będzie to kosztować mniej i przyspieszy rozwój. Innym 

interesującym elementem konstrukcyjnym w A380 oraz w samochodach i samolotach o wysokich 

osiągach jest to, że interfejs człowiek-maszyna jest prawie zawsze analogowy, a deski rozdzielcze 

wyświetlają informacje za pomocą niejasnych odczytów wyświetlanych jako tarcze i wskazówki, a nie 

dokładne cyfrowe wyświetlacze numeryczne. Powodem tego jest to, że ludzie szybciej rozumieją świat 

analogowy niż świat cyfrowy. Kierowca lub pilot może spojrzeć na deskę rozdzielczą z dziesiątkami 

tarcz i od razu zauważyć, że jedna tarcza świeci na czerwono, skrajnie jej granica. W przypadku 

wyświetlaczy cyfrowych kierowca lub pilot musiałby odczytywać, a następnie obliczać informacje 

cyfrowe, na przykład ciśnienie oleju, a następnie wprowadzać te dane w myślach i porównywać je ze 

zrozumieniem bezpiecznych granic, co wymaga czasu i wiedzy. W związku z tym wizualizacja danych w 

interfejsach człowiek-maszyna nadal jest wyświetlana w formie graficznej naśladującej wyświetlacze 

analogowe, w mniej dokładnym, ale szybszym do przyswojenia formacie analogowym. Samoloty i 

samochody o wysokiej wartości, które przyjęły IP i Ethernet w miejsce wypróbowanej i przetestowanej 

magistrali CAN, która tak dobrze służyła przez dziesięciolecia, również mają problem z podatnością na 

zaawansowane złośliwe oprogramowanie i exploity. Na przykład, Modbus, Devicenet, Profibus, 

magistrala CAN i inne topologie sieci przemysłowych są stosunkowo odporne na większość 

nowoczesnych złośliwych programów ze względu na ich niedostępność — brak zdalnego połączenia z 

Internetem i unikalne protokoły — więc cyberataki na te technologie magistrali szeregowej są rzadkie 

. Jednak tak nie jest w przypadku Ethernetu i IP. Chociaż niektórzy twierdzą, że systemy sterowania 

obsługujące Ethernet i IP mają tę zaletę, że w ciągu dwóch dekad ataków komputerowych 

zgromadzono ogromną wiedzę, z bazami danych pełnymi zarejestrowanych luk w zabezpieczeniach, 

znanych exploitów, wad i technik łagodzenia, są one uważane za bitwa zahartowana i bezpieczna. 

Działa to jednak w obie strony – systemy Ethernet i IP, które nie są najnowocześniejsze lub nie są 

chronione skrupulatnymi środkami bezpieczeństwa, są otwarte na ogromny batalion exploitów i 

ataków, rozwijanych i testowanych przez wiele lat. Należy pamiętać, że środowiska OT będą zawierać 

protokoły i technologie, które są po prostu nieznane lub uważane za archaiczne w przedsiębiorstwie. 

Wynika to po części z długiej żywotności aktywów przemysłowych, obniżenia kosztów okablowania, 

wydajności i prostoty, a w dużej mierze ze względnej odporności na powszechne zagrożenia 

internetowe, takie jak złośliwe oprogramowanie. W związku z tym, chociaż Ethernet i IP mogą wkraczać 

w środowiska OT, technologie magistrali polowych nadal dominują w krajobrazie przemysłowym, jeśli 

chodzi o protokoły komunikacyjne – i będą to robić przez wiele lat. 



Przedstawiamy Przemysł 4.0 

Proweniencja Przemysłu 4.0 leży w potędze niemieckiej produkcji. Jednak koncepcja koncepcyjna 

została od tego czasu szeroko przyjęta przez inne kraje uprzemysłowione w Unii Europejskiej, a także 

w Chinach, Indiach i innych krajach azjatyckich. Nazwa Przemysł 4.0 nawiązuje do czwartej rewolucji 

przemysłowej, przy czym pierwsze trzy mają miejsce dzięki mechanizacji, elektryczności i informatyce. 

Czwarta rewolucja przemysłowa, a co za tym idzie 4.0, nastąpi za pośrednictwem Internetu Rzeczy i 

integracji Internetu usług ze środowiskiem produkcyjnym. Jednak wszystkie korzyści poprzednich 

rewolucji w przemyśle pojawiły się już po fakcie, natomiast wraz z czwartą rewolucją mamy szansę 

proaktywnie pokierować sposobem, w jaki zmienia ona nasz świat. Wizją Przemysłu 4.0 jest to, że w 

przyszłości przedsiębiorstwa przemysłowe będą budować globalne sieci, aby łączyć swoje maszyny, 

fabryki i obiekty magazynowe jako systemy cyberfizyczne, które będą się łączyć i inteligentnie 

kontrolować, udostępniając informacje wyzwalające działania. Te cyber-fizyczne systemy przyjmą 

kształt inteligentnych fabryk, inteligentnych maszyn, inteligentnych obiektów magazynowych i 

inteligentnych łańcuchów dostaw. Przyniesie to poprawę w procesach przemysłowych w całej 

produkcji, poprzez inżynierię, wykorzystanie materiałów, łańcuchy dostaw i zarządzanie cyklem życia 

produktu. Nazywamy to poziomym łańcuchem wartości, a wizją jest to, że Przemysł 4.0 będzie głęboko 

integrował się z każdym etapem poziomego łańcucha wartości, aby zapewnić ogromne ulepszenia w 

procesie przemysłowym. W centrum tej wizji będzie inteligentna fabryka, która zmieni sposób realizacji 

produkcji, w oparciu o inteligentne maszyny, ale także inteligentne produkty. Nie tylko systemy cyber-

fizyczne, takie jak inteligentne maszyny, będą inteligentne; montowane produkty będą również miały 

wbudowaną inteligencję, dzięki czemu będą mogły być identyfikowane i lokalizowane przez cały czas 

trwania procesu produkcyjnego. Miniaturyzacja tagów RFID pozwala produktom być inteligentnymi i 

wiedzieć, czym są, kiedy zostały wyprodukowane, a co najważniejsze, jaki jest ich obecny stan i jakie 

kroki należy wykonać, aby osiągnąć pożądany stan. Wymaga to, aby inteligentne produkty znały swoją 

historię i przyszłe procesy wymagane do przekształcenia ich w kompletny produkt. Ta wiedza na temat 

przemysłowego procesu produkcyjnego jest osadzona w produktach i to pozwoli im zapewnić 

alternatywne marszruty w procesie produkcyjnym. Na przykład inteligentny produkt będzie w stanie 

poinstruować taśmę przenośnika, którą linię produkcyjną powinien podążać, ponieważ jest świadomy 

jej aktualnego stanu, oraz następnego procesu produkcyjnego, który musi przejść do ukończenia. 

Później przyjrzymy się, jak to działa w praktyce. Na razie jednak musimy przyjrzeć się kolejnemu 

kluczowemu elementowi wizji Przemysłu 4.0, a mianowicie integracji pionowych procesów 

produkcyjnych w łańcuchu wartości. Wizja zakłada, że wbudowane systemy poziome są zintegrowane 

z pionowymi procesami biznesowymi (m.in. sprzedaż, logistyka, finanse) oraz powiązanymi systemami 

informatycznymi. Umożliwią inteligentnym fabrykom kontrolowanie kompleksowego zarządzania 

całym procesem produkcyjnym, od łańcucha dostaw po usługi i zarządzanie cyklem życia. To połączenie 

technologii operacyjnej (OT) z technologią informacyjną (IT) nie jest pozbawione problemów, jak 

widzieliśmy wcześniej, omawiając Internet przemysłowy. Jednak w systemie Industry 4.0 podmioty te 

będą działać jak jedność. Inteligentne fabryki nie dotyczą tylko wielkich firm, w rzeczywistości są 

idealne dla małych i średnich przedsiębiorstw ze względu na elastyczność, jaką zapewniają. Na przykład 

kontrola nad poziomym procesem produkcyjnym i inteligentnymi produktami umożliwia lepsze 

podejmowanie decyzji i dynamiczną kontrolę procesu, jak w zakresie zdolności i elastyczności w 

zakresie uwzględniania zmian projektowych w ostatniej chwili lub modyfikacji produkcji w celu 

uwzględnienia preferencji klienta w zakresie projektowania produktów. Co więcej, ta dynamiczna 

kontrola procesu umożliwia tworzenie małych partii, które nadal są opłacalne i umożliwiają 

dostosowanie do indywidualnych zamówień niestandardowych. Te dynamiczne procesy biznesowe i 

inżynieryjne umożliwiają nowe sposoby tworzenia wartości i innowacyjnych modeli biznesowych. 



Podsumowując, Przemysł 4.0 będzie wymagał integracji CPS w produkcji i logistyce przy jednoczesnym 

wprowadzeniu Internetu Rzeczy i usług w procesie produkcyjnym. Przyniesie to nowe sposoby 

tworzenia wartości, modeli biznesowych i usług niższego szczebla dla MŚP (małych średnich 

przedsiębiorstw). 

Definicja Przemysłu 4.0 

Jeśli szukamy jasnej definicji Przemysłu 4.0, może się ona okazać dość nieuchwytna. Jako przykład, oto 

trzy definicje:  

• „ Termin Przemysł 4.0 oznacza czwartą rewolucję przemysłową. Najlepiej rozumiany jako nowy 

poziom organizacji i kontroli nad całym łańcuchem wartości cyklu życia produktów, ukierunkowany jest 

na coraz bardziej zindywidualizowane wymagania klientów. Cykl ten rozpoczyna się od pomysłu na 

produkt, obejmuje składanie zamówienia i rozciąga się przez rozwój i produkcję, aż do dostarczenia 

produktu do klienta końcowego, a kończy się recyklingiem, obejmującym wszystkie wynikające z tego 

usługi. Podstawą czwartej rewolucji przemysłowej jest dostępność wszystkich istotnych informacji w 

czasie rzeczywistym dzięki połączeniu wszystkich elementów łańcucha wartości. Niezbędna jest 

również możliwość uzyskania z danych optymalnej wartości dodanej w dowolnym momencie. 

Połączenie ludzi, rzeczy i systemów tworzy dynamiczne, samoorganizujące się, zoptymalizowane w 

czasie rzeczywistym połączenia wartości dodanej w obrębie firm i między nimi. Można je 

zoptymalizować według różnych kryteriów, takich jak koszty, dostępność i zużycie zasobów”. (PWC.DE)  

• „Ramy dla Przemysłu 4.0 zależą od 1) cyfryzacji i integracji poziomych i pionowych łańcuchów 

wartości. 2) Cyfryzacja produktów i usług oraz 3) wprowadzenie innowacyjnych modeli biznesowych.”  

• „Przemysł 4.0 to zbiorcze określenie technologii i koncepcji organizacji łańcucha wartości. W ramach 

modułowych, inteligentnych fabryk Przemysłu 4.0 CPS monitoruje procesy fizyczne, tworzy wirtualną 

kopię świata fizycznego i podejmuje zdecentralizowane decyzje. W Internecie Rzeczy CPS komunikuje 

się i współpracuje ze sobą i ludźmi w czasie rzeczywistym. Poprzez IoS, zarówno wewnętrzne, jak i 

międzyorganizacyjne są oferowane i wykorzystywane przez uczestników łańcucha wartości”.  

Jeśli te definicje z renomowanych źródeł nie wyjaśniają, co definiuje Przemysł 4.0, być może przyjrzymy 

się praktycznym przykładom.  

Definicja Przemysłu 4.0 może być nieco myląca; niektórzy twierdzą, że jest to „w pełni 

skomputeryzowane przemysł wytwórczy”. Podczas gdy inni mogą powiedzieć, że jest to sposób na 

„zwirtualizowanie produkcji przemysłowej”. Wydaje się jednak, że konsensus jest taki, że „łączy kanały 

poziome i pionowe”. Tak czy inaczej, stanowi to ogromną zachętę dla przedsiębiorstw i producentów, 

aby nadążać za szybkim tempem zmian napędzanych ewolucją wielu technologii prorozwojowych. 

Przemysł 4.0, podobnie jak wiele nowych technologii w XXI wieku, nie jest nową koncepcją; jest to 

bardziej odrodzenie starszej koncepcji, która wykorzystuje nowo opracowaną technologię. Mówiąc 

precyzyjnie, Przemysł 4.0 jest zasadniczo zmienionym podejściem do produkcji, które wykorzystuje 

najnowsze wynalazki i innowacje technologiczne, zwłaszcza w łączeniu technologii operacyjnych i 

informacyjno-komunikacyjnych. Przemysł 4.0 wykorzystuje narzędzia zapewniane przez postęp w 

technologii operacyjnej, komunikacyjnej i informatycznej w celu zwiększenia poziomu automatyzacji i 

cyfryzacji produkcji w procesach produkcyjnych i przemysłowych. Celem jest zarządzanie całym 

procesem łańcucha wartości poprzez poprawę wydajności procesu produkcyjnego oraz tworzenie 

produktów i usług o najwyższej jakości. Ta wizja podąża za maksymą wyższej jakości, a nie kosztem 

niższej ceny. Ta filozofia stworzyła inteligentną fabrykę przyszłości, w której poprawiła się wydajność i 

koszty, a zyski wzrosły. Ta fabryka przyszłości już tu jest – jak zobaczymy później – aby działać z cichą 

wydajnością, gdzie wszystkie procesy, sterowane zarówno przez CPS, jak i przez ludzi, są inne niż 



tradycyjne fabryki, ponieważ działają w niemal sterylnym środowisku, czysto , bezpiecznie, 

niezawodnie i wydajnie. 

Dlaczego Przemysł 4.0 i dlaczego teraz? 

Pojawienie się maszyny, zapowiadane w latach 70. i 80. jako przyszłość produkcji i rozwiązanie 

problemu nieobliczalnych ludzi na linii produkcyjnej, wywołało wielkie zmartwienia. Obawiano się, że 

maszyny - roboty - będą sterować naszą produkcją, a ponieważ początkowo odnosił sukcesy w 

przemyśle ciężkim, zaowocowało to pojawieniem się automatyzacji w przemyśle. Automatyzacja ma 

swoje korzenie w latach 80., kiedy dążenie do wydajności w produkcji spowodowało utratę wielu 

niskopłatnych miejsc pracy robotników fizycznych, co uznano za koniec dla człowieka na linii 

produkcyjnej. Nie wyszło w ten sposób, chociaż wielu pracowników straciło pracę i środki do życia. 

Powstanie maszyny i robota nastąpiło dzięki komputerom, informatyce i półinteligentnym robotom, 

które zastąpiły wielu pracowników. Jednak ta czwarta rewolucja przemysłowa to przejście do cyfrowej 

transformacji przemysłu wytwórczego – połączenie świata fizycznego i cyfrowego – co niesie ze sobą 

inne możliwości i niekoniecznie oznacza redukcję. Przemysł 4.0 powstał dzięki kilku postępom 

technologicznym:  

• Gwałtowny wzrost w ciągu ostatniej dekady ilości danych, przechowywania w chmurze, 

wynajmowanej mocy obliczeniowej oraz wszechobecnej łączności sieciowej umożliwił analizę danych 

operacyjnych, która była wcześniej niemożliwa. Ta transformacja jest szczególnie widoczna w nowych 

sieciach rozległych o niskim zużyciu energii. Branże stoją w obliczu konieczności wykorzystania nowych 

danych w swoich operacjach produkcyjnych. v 

• Zaawansowanie możliwości analitycznych. Rozwój produktu wymaga analizy, aby był skuteczny, a im 

silniejsza i bardziej solidna jest analiza, tym wyższa byłaby jakość produktu końcowego. Wiele analiz 

jest również wymaganych do poprawy efektywności operacji biznesowych. v 

• Wprowadzenie nowej formy interakcji człowieka i maszyny. Obejmują one rozwój systemów 

rzeczywistości rozszerzonej oraz systemów, które w pełni wykorzystują interfejsy dotykowe i inne 

systemy operacyjne niewymagające użycia rąk.  

• Innowacje w ułatwianiu transferu danych cyfrowych do czegoś fizycznie użytecznego. Przykłady 

obejmują ulepszenia w zaawansowanej robotyce i początek technologii druku 3D, a także szybkie 

prototypowanie.  

Z tymi kierowcami w pracy, branże coraz bardziej muszą nadążać za duchem czasu, zwłaszcza jeśli chcą 

pozostać konkurencyjni.  

Cztery główne cechy Przemysłu 4.0 

Zwolennicy Przemysłu 4.0 wymieniają cztery główne i wyróżniające się cechy:  

1. Pionowa integracja inteligentnych systemów produkcyjnych Inteligentne fabryki, które są zasadniczo 

rdzeniem Przemysłu 4.0, nie mogą działać samodzielnie. Istnieje potrzeba połączenia w sieć 

inteligentnych fabryk, inteligentnych produktów i innych inteligentnych systemów produkcyjnych. 

Istota sieci wertykalnych wynika z zastosowania cyber-fizycznych systemów produkcyjnych (CPPS), 

które pozwalają fabrykom i zakładom produkcyjnym szybko i odpowiednio reagować na zmienne, takie 

jak poziom popytu, stany magazynowe, awarie maszyn i nieprzewidziane opóźnienia. Podobnie, 

tworzenie sieci i integracja obejmuje również inteligentne usługi logistyczne i marketingowe 

organizacji, a także jej inteligentne usługi, ponieważ produkcja jest dostosowywana w taki sposób, że 

jest zindywidualizowana i skierowana specjalnie do klientów.  



2. Integracja pozioma poprzez globalne sieci łańcucha wartości Integracja ułatwi tworzenie i 

utrzymanie sieci, które tworzą i dodają wartość. Pierwsza relacja, jaka przychodzi na myśl, kiedy 

mówimy o integracji poziomej, to relacja między partnerami biznesowymi a klientami. Może to jednak 

również oznaczać integrację nowych modeli biznesowych w różnych krajach, a nawet na kontynentach, 

tworząc globalną sieć.  

3. Inżynieria przelotowa w całym łańcuchu wartości Cały łańcuch wartości w przemyśle podlega tak 

zwanej inżynierii przelotowej, w ramach której cały cykl życia produktu jest śledzony od produkcji do 

wycofania z eksploatacji. W innych dyscyplinach produkcyjnych, na przykład odzieży, skupiono się na 

samym procesie produkcyjnym, aby wytworzyć produkt, sprzedać produkt, a następnie wysłać go i 

zapomnieć o nim. Niewiele jest obaw o to, co stanie się na przykład ze źle wykonaną koszulą, nie 

mówiąc już o przyszłych trendach sprzedaży, gdy klient wyrzuci ją do kosza. Jednak w przypadku 

komponentów przemysłowych najważniejsza jest jakość. W związku z tym należy skoncentrować się 

na jakości i zadowoleniu klienta, dlatego producent musi budować produkty spełniające oczekiwania 

klienta. Na przykład właściciel Mercedesa Benz będzie oczekiwał podzespołów wyprodukowanych w 

najwyższej jakości i obsługi posprzedażowej. Przemysł 4.0 obejmuje zarówno proces produkcji, jak i 

cały cykl życia produktu.  

4. Przyspieszenie produkcji. Działalność gospodarcza, szczególnie ta zajmująca się produkcją, 

wykorzystuje wiele technologii, większość z nich nie jest innowacyjna ani droga, a większość z nich już 

istnieje. Jak widać z tych czterech cech charakterystycznych Przemysłu 4.0, kładzie się duży nacisk na 

koncepcję łańcucha wartości, ale czym jest łańcuch wartości?  

Łańcuch wartości 

Wszystkie firmy dążą do optymalizacji swojego łańcucha wartości, niezależnie od wielkości, ponieważ 

potrzebują partnerów, być może w zakresie projektowania i rozwoju, marketingu lub łańcucha dostaw. 

Celem producenta jest, podobnie jak w przedsiębiorstwie, skupienie się na podstawowych 

dyscyplinach, które generują zysk i outsourcing dostaw, logistyki, marketingu i sprzedaży. Ich 

perspektywą jest redukcja wydatków przy jednoczesnej maksymalizacji zysków. W końcu duże firmy 

stają się rentowne i odnoszą sukcesy, ponieważ robią coś lepiej niż konkurencja, ale czasami nawet 

mała firma wykonuje jedno zadanie lepiej, ponieważ jest skoncentrowana na konkretnym zadaniu i 

może to zrobić wydajniej. Dlatego łańcuch wartości wymaga, aby duzi producenci współpracowali z 

partnerami posiadającymi umiejętności w określonych dyscyplinach w celu obniżenia kosztów. 

Przykładem tego scenariusza jest firma zajmująca się poszukiwaniem ropy i gazu, która może być 

bogata w gotówkę, ale nie chce inwestować i uczyć się projektowania i produkcji rur. Zamiast tego 

kupuje rury od wyspecjalizowanego producenta rur naftowych, firmy, która stanowi ułamek ich 

wielkości i bogactwa. Nie jest to jednak takie proste, jak mogłoby się początkowo wydawać. W 

produkcji osiągnięcie i utrzymanie rentowności wiąże się z zakupem surowca po optymalnych kosztach 

w celu przekształcenia go w produkt nadający się do sprzedaży. Co tydzień konkurenci zmieniają swoje 

produkty pod względem ceny, jakości lub dostępności. W związku z tym celem dużych przedsiębiorstw 

jest zidentyfikowanie podstawowych działań biznesowych, tych, które generują najbardziej 

dochodowe działania przedsiębiorstwa, aby zapewnić maksymalny zysk, a następnie zlecić resztę. 

Dlatego łańcuch wartości, zgodnie z najlepszą praktyką produkcyjną i przemysłową, jest obowiązkowy 

dla każdego producenta towarów lub usług. Niewiele firm o rozmiarach przemysłowych, jeśli w ogóle, 

może wspierać własny łańcuch wartości, bez względu na ich bogactwo. Weźmy na przykład Shell. 

Wymagają ogromnych ilości materiałów, czy to rur, wykwalifikowanych ludzi, narzędzi wiertniczych, 

platform wiertniczych, helikopterów, a nawet budynków, których nie są w stanie wyprodukować 

samodzielnie. Istnieją dwa elementy łańcucha wartości biznesowej – działania horyzontalne i działania 

wspierające wertykalne. Działania horyzontalne bezpośrednio odnoszą się do łańcucha produkcyjnego, 



który odnosi się do każdego etapu procesu wytwarzania produktu. Działania wsparcia pionowego, takie 

jak IT, sprzedaż i marketing, dotyczą produkcji aż po obsługę posprzedażową. Wartości pierwotne lub 

poziome bezpośrednio odnoszą się do wartości, którą można dodać do produkcji, sprzedaży, obsługi i 

utrzymania produktu. Podstawowe działania dodają produktowi wartości i obejmują takie funkcje, jak: 

• Logistyka przychodząca - są to koszty i przedsięwzięcia, które dostarczają surowce do firmy. Mogą 

wiązać się z kosztami surowców, kosztami wyładunku, podatkami oraz kosztami przechowywania i 

dystrybucji. 

• Operacje - w tym miejscu wartość jest dodawana do surowca poprzez przekształcenie go w produkt 

nadający się do sprzedaży i tutaj określany jest zysk. 

• Logistyka wychodząca - są to nieodłączne koszty związane z wysyłką produktów do klientów. Dlatego 

wszystkie funkcje przechowywania, dystrybucji i utrzymywania zapasów podlegają logistyce 

wychodzącej. Tradycyjnie koszty logistyki wychodzącej mogą być bardzo wysokie, stąd inicjatywa 

ograniczenia magazynowania i ryzyka utrzymywania zbyt dużych zapasów poprzez przejście na 

produkcję na żądanie. Produkcja na żądanie lub na stałe zamówienie na towary o wysokich kosztach 

znacznie zmniejsza to ryzyko. 

• Marketing i sprzedaż - Wartość jest również dodawana na etapie marketingu i sprzedaży, gdzie 

produkt przechodzi przez rolę reklamową, aby przekonać klientów, że jest to produkt, którego pragną. 

• Serwis - obsługa posprzedażna funkcja serwisu uwzględnia wartość utrzymania produktu w całym 

jego cyklu życia. Innym elementem łańcucha wartości, którego nie można pominąć, jest funkcja 

wsparcia, która obejmuje następujące cechy reputacji: 

• Infrastruktura firmy - dotyczy stabilności firmy i reputacji jej produktów, jakości towarów oraz ich 

użyteczności. 

• Zasoby ludzkie - HR odnosi się do tego, jak firma zarządza swoimi pracownikami. Reputacja opiera 

się na wielu czynnikach, takich jak sposób, w jaki firma traktuje swoich pracowników. Jest to główny 

czynnik, którego nigdy nie należy przeoczyć. Na przykład, jeśli firma zdobędzie reputację zatrudniania 

i zwalniania, słowo szybko się rozejdzie. 

• Rozwój technologii - Ten czynnik odnosi się do innowacyjności i jakości zespołów technologicznych i 

inżynierskich oraz ich późniejszej reputacji w zakresie wytwarzania dobrych, nadających się do 

celowych produktów. 

• Zaopatrzenie - jest to możliwość pozyskiwania i uzyskiwania dostępu po rozsądnych kosztach do 

niezawodnego źródła surowców lub części składowych, a to wymaga dobrej reputacji dostawcy w 

firmie. 

Tworzenie łańcucha wartości 

Aby stworzyć opłacalny łańcuch wartości, potrzebujesz strategii, która uwzględnia zarówno działania 

podstawowe, jak i wspierające. Analiza powinna uwzględniać każdy etap procesu biznesowego i 

zapewniać, że jest on w pełni zgodny ze strategią firmy. Kto powinien przeprowadzić audyt łańcucha 

wartości, jest dyskusyjny; niektórzy faworyzują wysokiej rangi menedżerów z głęboką znajomością 

strategii firmy, inni mają tendencję do łączenia się z szeroką gamą ekspertów w danej dziedzinie, którzy 

udowodnili swoją wiedzę własnej domeny, ponieważ może to zapewnić większą głębię i szerokość 

audytu. Przeprowadzając audyt łańcucha wartości, typowe jest śledzenie produktu od momentu 

pozyskania przez firmę komponentów jako surowca, poprzez etapy produkcji, aż do ostatecznej 

sprzedaży klientowi. Podczas audytu zespół, któremu powierzono audyt, powinien odnotować na 



każdym etapie, czy istnieją możliwości usprawnienia procesu. Jednak pierwszy etap audytu wartości 

dodanej jest tylko pierwszym krokiem w strategii wartości dodanej; musimy kontynuować wstępne 

ustalenia, ponieważ musi nastąpić analiza i wdrożenie ustaleń. Rezultatem jest często wybór między 

perspektywą różnicową lub kosztową, która jest uzależniona od początkowych celów firmy – 

ulepszenie produktu lub obniżenie kosztów. 

Perspektywa różnicowa 

Producenci, którzy chcą wyróżnić swoje produkty na podstawie jakości, funkcji lub niezawodności, 

przyjmują perspektywę różnicowania. Może to kosztować więcej w procesie produkcyjnym, ale firma 

będzie polegać na zadowoleniu klienta i dobrym doświadczeniu klienta, aby przywrócić go do 

sprzedaży wyższej i krzyżowej. Perspektywa różnicowa obejmuje dostarczanie funkcji lub jakości, które 

przewyższają najlepsze wysiłki konkurencji i chociaż może to kosztować więcej z punktu widzenia 

produkcji, zyski wzrosną dzięki lepszej reputacji i lepszemu zadowoleniu klientów. 

Koszt różnicowy 

Alternatywą dla zróżnicowania według jakości jest obniżenie kosztów i jakości produktu. Dzieje się to 

poprzez strategię obniżenia kosztów produkcji, a tym samym cen dla klientów. Jednak nie zawsze jest 

to łatwa opcja, ponieważ audyt kosztów wymaga dużo bardziej starannego badania. Rozważ jeden 

scenariusz, aby obniżyć koszty, a nie poprawić jakość. Ćwiczenia związane z cięciem kosztów wymagają 

audytu każdego etapu łańcucha wartości pod kątem wydajności i kosztów. Wiąże się to z oceną każdej 

metody, procesu i procedury w celu określenia najbardziej efektywnych kosztowo środków do 

osiągnięcia celu. Na przykład, każdy etap podstawowego i przyszłego wsparcia będzie musiał zostać 

poddany audytowi, aby zdać sobie sprawę z obciążeń kosztowych, nieefektywności i potencjalnych 

oszczędności kosztów. Po drugie, konieczne będą szczegółowe badania ewaluacyjne, aby określić 

realne oszczędności kosztów metod alternatywnych. Po trzecie, istnieje potrzeba oszacowania 

kosztów zmiany procesu, przekwalifikowania personelu, zwolnienia personelu czy wdrożenia nowych 

technologii. Jednak na swoją korzyść audyt obniżający koszty może ujawnić nieefektywność operacyjną 

i finansową oraz wady projektowe / zarządcze / produkcyjne, które prowadzą do wyższych kosztów 

klienta. Co najważniejsze, osoby biorące udział w audycie zyskają głębokie zrozumienie procesów i 

procedur firmy, co może prowadzić do dalszego wglądu, lepszego zrozumienia całościowego procesu i 

bardziej innowacyjnych alternatyw. Dlaczego więc firmy produkcyjne nie zrobiły tego wcześniej? 

Niektóre przyszłościowe firmy współpracowały z podmiotami zewnętrznymi w łańcuchu dostaw za 

pośrednictwem sieci VPN i ekstranetów; jednak łączność była ograniczona do interakcji 

międzyludzkich. W modelu Industry 4.0 systemy cyber-fizyczne będą współdziałać ze sobą, a także z 

ludźmi, aby kontrolować łańcuch wartości. 

Korzyści dla biznesu 

Jednym z powszechnych nieporozumień dotyczących Przemysłu 4.0 jest to, że przyniesie on korzyści 

tylko przemysłowi wytwórczemu. Nie jest to jednak do końca prawda. Tak, produkcja jest w centrum 

uwagi, ale wpływ Przemysłu 4.0 jest dalekosięższy niż granice produkcji. Przemysł 4.0 wpływa nie tylko 

na lokalne systemy cyber-fizyczne i lokalne procesy przemysłowe, ale na cały łańcuch wartości, w tym 

na producentów i wytwórców, dostawców i pracowników. Jednym z pierwszych obaw zgłaszanych 

przez wczesnych użytkowników Przemysłu 4.0 jest brak wykwalifikowanych pracowników. Sektor 

edukacji będzie musiał wzmóc, aby wyprodukować więcej talentów wyposażonych w zestawy 

umiejętności i kompetencje wymagane w Przemyśle 4.0. Twórcy oprogramowania i technologii będą 

również musieli zastanowić się nad dostosowaniem swoich umiejętności i zwiększeniem świadomości 

zawiłości przemysłowych systemów sterowania. Z drugiej strony, rządy również mają swój udział, 

zwłaszcza że są jednym z głównych motorów dążących do zwiększenia produktywności przemysłu. 



Jednak to kosztuje i ogromne inwestycje, więc rządy będą musiały pomóc przemysłowi w finansowaniu 

inicjatyw Przemysłu 4.0, jeśli spodziewają się czerpać wczesne korzyści. (Później przyjrzymy się 

oczekiwaniom UE w zakresie zwrotu z inwestycji). Ponadto, jeśli chodzi o infrastrukturę wymaganą do 

pomyślnego i płynnego działania systemów, na przykład w zakresie integracji komunikacji i interfejsów 

między przedsiębiorstwami, może być wymagane poważne finansowanie. Nie powinniśmy jednak 

wpadać w pułapkę myślenia, że Przemysł 4.0 to wszystko o bardzo drogich robotach i CPS, co jest 

dalekie od prawdy. W rzeczywistości większość korzyści można osiągnąć dzięki małej inteligentnej 

infrastrukturze, która obejmuje inteligentną mobilność i inteligentną logistykę. Jakie korzyści obiecuje 

Przemysł 4.0 dla MŚP? Oto wiele: 

• Zwiększona konkurencyjność przedsiębiorstw: może zapewnić równe szanse poprzez współpracę i 

konfederację firm. Oczekuje się, że Przemysł 4.0 zwiększy globalną konkurencyjność i zapewni równe 

szanse w odniesieniu do kosztów pracy, ale także umożliwi małym firmom współpracę, aby rzucić 

wyzwanie dużym firmom. Jeśli na przykład uda nam się obniżyć koszty wynagrodzeń, prawdopodobnie 

nie będzie już opłacalne zlecanie produkcji i przetwórstwa zagranicznym rynkom pracy. Rzeczywiście, 

eksperci uważają, że za dziesięć lat nasze produkty nie będą już budowane przez pracownika z Chin czy 

Indii, ale raczej przez programistę z USA / Europy. 

• Zwiększona produktywność: Wraz ze wzrostem wydajności, obniżenie kosztów operacyjnych, co 

doprowadzi do zwiększenia zysków. Przyczyni się to również do dalszej poprawy poziomów 

produktywności. Studia wykonalności przeprowadzone w Europie przewidują ogromny wzrost 

wydajności w krajach zdeindustrializowanych, takich jak Francja i Wielka Brytania. 

• Wzrost przychodów: Sektor produkcyjny odniesie korzyści ze wzrostu przychodów. Przemysł 4.0 jest 

jednym z głównych motorów wzrostu poziomu dochodów i rządowego PKB o wartości dodanej, chociaż 

jego wdrożenie będzie również wymagało znacznych inwestycji. Przewiduje się jednak, że zwrot z 

inwestycji będzie niezwykle wysoki, a czasem zbyt optymistyczny (tak jak przewiduje się, że produkcja 

w Wielkiej Brytanii wzrośnie o 20% do 2020 r.). 

• Większe możliwości zatrudnienia, lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi i IT: Wskaźniki zatrudnienia 

również będą rosły wraz ze wzrostem zapotrzebowania na talenty i pracowników, szczególnie w 

dziedzinie inżynierii, analityków danych i mechanicznej pracy technicznej. Należy jednak zdać sobie 

sprawę, że prawdopodobnie będzie tylko niewielki zysk netto, jeśli w ogóle, ponieważ tradycyjni 

pracownicy będą albo przekwalifikowani, albo zwolnieni, a nie każdy pracownik linii produkcyjnej jest 

w stanie z dnia na dzień stać się biegłym naukowcem zajmującym się danymi. Utrata zatrudnienia nie 

ograniczy się tylko do pracowników fizycznych. Każdy, kogo praca może być efektywniej wykonywana 

przez usługę IT, na przykład wysoko opłacani inżynierowie sieci i systemów, prawdopodobnie zostanie 

zastąpiony przez systemy rozwiązywania problemów i konserwacji w rzeczywistości rozszerzonej. 

Jednak z drugiej strony możliwości zatrudnienia nie będą ograniczone do programistów i analityków 

danych; Analityk procesów przemysłowych i przełożeni zawsze będą mieli pracę, aby czuwać nad 

integralnością linii produktów. 

• Optymalizacja procesów produkcyjnych: Zintegrowane systemy informatyczne z systemami OT 

zawsze są problematyczne, ale w ramach procesu produkcyjnego łączenie systemów z pewnością 

pozwoli maksymalnie wykorzystać dostępne zasoby. Administratorzy mogą kontrolować i usprawniać 

procesy, co umożliwi współpracę między producentami, dostawcami i innymi interesariuszami w 

łańcuchu wartości. Zwykły czas potrzebny na wyprodukowanie jednej jednostki zmniejszy się, dzięki 

czemu proces będzie bardziej wydajny, ponieważ wymagane kroki są uproszczone, bez uszczerbku dla 

jakości. Podejmowanie decyzji odbywa się również w czasie rzeczywistym, co jest niezbędne w 

scenariuszach przemysłowych.  



 

Podobnie te pionowe elementy IT wchodzą w grę, ponieważ segmenty biznesowe mogą w pełni 

rozwinąć swój potencjał, ponieważ mają wpływ. Każdy techniczny CPS w kontekście systemu, a nie 

pojedynczej maszyny, ma swój własny punkt widzenia całościowego  przetwarzania, ale potrafią 

zrozumieć potrzeby swoich klientów lub partnerów, z którymi współpracują. 

• Rozwój technologii wykładniczych: Przemysł 4.0 zapewni platformę dla podstaw dalszych innowacji 

z rozwijającymi się technologiami. Dostawcy i twórcy systemów i technologii produkcyjnych 

wykorzystają je jako podstawę do dalszego rozwoju. Widzieliśmy to w przypadku aplikacji na telefony 

komórkowe, ponieważ na przykład coraz więcej programistów używa otwartych interfejsów API do 

łączenia aplikacji. Już teraz programiści szukają technologii, które będą ulepszeniem obecnych 

czujników GPS, RFID, NFC, a nawet akcelerometrów wbudowanych w standardowy smartfon. 

• Zapewnienie lepszej obsługi klienta: mechanizmy monitorowania i informacji zwrotnej w ramach 

Przemysłu 4.0 opierają się na koncepcjach przemysłowych i metodach czasu rzeczywistego. Te 

koncepcje stosowane w logistyce i raportowaniu dashboardów są bardzo ważne, ponieważ generują i 

analizują w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dlatego też dashboardy kluczowych wskaźników 

biznesowych są dostępne natychmiast, co pozwala decydentom uświadomić sobie aktualny stan rzeczy 

i podejmować inteligentne decyzje oraz szybciej reagować na proces przemysłowy, a docelowo na 

potrzeby klienta. 

Zasady projektowania Przemysłu 4.0 

Jedną z podstawowych zasad Przemysłu 4.0 jest łączenie systemów, maszyn i jednostek roboczych w 

celu stworzenia inteligentnych sieci w łańcuchu wartości, które mogą pracować osobno i kontrolować 

się nawzajem autonomicznie, ale w spójny sposób. Przemysł 4.0 ma sześć zidentyfikowanych zasad 

projektowania, które producenci i producenci stosują w swoich wysiłkach automatyzacji lub cyfryzacji 

procesów produkcyjnych. Omówiono je dalej. 

Interoperacyjność 

Proces produkcyjny nie przebiega po prostu zgodnie z wcześniej ustalonym zestawem metod lub 

kroków i obejmuje tylko ludzi, maszyny i procesy, które są bezpośrednio zaangażowane. 

Interoperacyjność wymaga całego środowiska z płynną interakcją i elastyczną współpracą między 

wszystkimi komponentami. Na przykład stanowiska montażowe nie są oddzielone od tworzonych 

produktów lub ludzi, którzy nad nimi pracują. Interoperacyjność odnosi się do zdolności wszystkich 

komponentów do łączenia się, komunikowania i wspólnego działania za pośrednictwem Internetu 

rzeczy. Obejmuje to ludzi, inteligentne fabryki i odpowiednie technologie. 

Wirtualizacja 

Monitorowanie rzeczywistych procesów i maszyn odbywa się w świecie fizycznym, a zwracane dane z 

czujników zostaną następnie połączone z modelami wirtualnymi lub modelami utworzonymi w drodze 

symulacji. Inżynierowie procesu i projektanci mogą następnie dostosowywać, zmieniać i testować 

zmiany lub aktualizacje w całkowitej izolacji, bez wpływu na procesy fizyczne, które zwirtualizowali. 

Producenci w konfiguracji Przemysłu 4.0 wykorzystają stworzenie „wirtualnego bliźniaka” inteligentnej 

fabryki, aby znacznie ulepszyć istniejące procesy i produkty oraz zmniejszyć rozwój i modelowanie 

produktu, tworząc proces produkcyjny, a tym samym skracając czas zysku z nowych produktów. 

Decentralizacja 



Przemysł 4.0 wspiera decentralizację, która umożliwia różnym systemom w inteligentnej fabryce 

podejmowanie decyzji autonomicznie, bez zbaczania z drogi prowadzącej do jednego, ostatecznego 

celu organizacyjnego. 

Możliwość pracy w czasie rzeczywistym 

Wysiłki Przemysłu 4.0 są również skoncentrowane na robieniu wszystkiego w czasie rzeczywistym, co 

wymaga, aby proces produkcyjny gromadził dane, a informacje zwrotne i monitorowanie procesów 

odbywały się również w czasie rzeczywistym. 

Usługa orientacji 

Internet rzeczy stwarza potencjalne usługi, z których mogą korzystać inni. Dlatego usługi wewnętrzne 

i zewnętrzne będą nadal potrzebne inteligentnym fabrykom, dlatego Internet Usług jest tak ważnym 

elementem Przemysłu 4.0. 

Modułowość 

Elastyczność to także kolejna zasada projektowania Przemysłu 4.0, dzięki której inteligentne fabryki 

mogą łatwo dostosowywać się do zmieniających się okoliczności i wymagań. Projektując i budując 

produkty, systemy produkcyjne, a nawet przenośniki taśmowe, które są modułowe i sprawne, 

inteligentna fabryka jest elastyczna i może zmieniać się podczas produkcji. Producenci mogą zapewnić 

możliwość wymiany poszczególnych linii produktów, rozszerzone lub ulepszone przy minimalnym 

zakłóceniu innych produktów lub procesów produkcyjnych. 

Elementy konstrukcyjne Przemysłu 4.0 

Istnieje dziewięć zidentyfikowanych trendów technologicznych, o których mówi się, że są przede 

wszystkim instrumentalne w kształtowaniu produkcji przemysłowej. W poniższych sekcjach omówiono 

każdy z nich. 

Big Data i analityka 

W dzisiejszych czasach sektor produkcyjny jest zalewany coraz większą ilością danych z różnych źródeł 

i istnieje potrzeba zebrania wszystkich tych danych, zestawienia i uporządkowania ich w spójny sposób 

oraz wykorzystania analityki dostarczanej przez zbiory danych do wspomagać podejmowanie decyzji 

przez kierownictwo. Biznes nie może sobie pozwolić na ignorowanie napływających danych, ponieważ 

mogą one okazać się bardzo przydatne, jeśli chodzi o optymalizację jakości produkcji i obsługi, 

zmniejszenie zużycia energii oraz poprawę wydajności procesu produkcyjnego. Na przykład dane mogą 

być zbierane z różnych faz procesu produkcyjnego. Te duże ilości danych będą analizowane w korelacji 

ze sobą w celu zidentyfikowania faz z nadmiarowymi procesami, które można usprawnić. 

Podsumowując, istnieje sześć wartości w big data i analityce w odniesieniu do środowiska Industry 4.0. 

Są to: 

• Połączenie, które dotyczy czujników i sieci 

• Chmura obliczeniowa 

• Cyber, który obejmuje model i pamięć 

• Treść/kontekst 

• Społeczność, czyli dzielenie się i współpraca między interesariuszami i między nimi 

• Dostosowywanie 



Roboty autonomiczne 

Wykorzystanie robotów w procesie produkcyjnym nie jest już niczym nowym; jednak roboty podlegają 

również ulepszeniom i ewolucji. Twórcy tych robotów projektują je tak, aby były samowystarczalne, 

autonomiczne i interaktywne, tak aby nie były już po prostu narzędziami używanymi przez ludzi, ale 

już były integralnymi jednostkami roboczymi, które funkcjonują obok ludzi. 

Symulacja 

Wcześniej, jeśli producenci chcieli sprawdzić, czy proces działa wydajnie i efektywnie, wymagane były 

metody prób i błędów. Industry 4.0 wykorzystuje wirtualizację do tworzenia cyfrowych bliźniaków, 

które są wykorzystywane do modelowania i testowania symulacji i będą odgrywać większą rolę w 

optymalizacji produkcji, a także jakości produktu. 

Pozioma i pionowa integracja systemu 

W pełni zintegrowane systemy OT i IT to coś, do czego dąży Przemysł 4.0. Celem jest stworzenie 

scenariusza, w którym inżynieria, produkcja, marketing i obsługa posprzedażna są ściśle powiązane. 

Podobnie firmy w łańcuchu dostaw będą również bardziej zintegrowane, co spowoduje powstanie sieci 

integracji danych, współpracy na poziomach automatyzacji oraz w pełni zautomatyzowanych 

łańcuchów wartości. 

Przemysłowy Internet Rzeczy (IoT) 

Wbudowane obliczenia i sieci połączą przetworniki i urządzenia, które są istotną częścią Przemysłu 4.0. 

Przemysłowy Internet Rzeczy umożliwi to, ponieważ przetworniki i urządzenia terenowe 

zaprojektowane dla IoT i wyposażone w sieci radiowe o niskim poborze mocy, aby umożliwić im 

interakcję i komunikację ze sobą, a także połączyć się z bramą do sterowania i zarządzania warstwy, 

stanie się wszechobecna w całej Smart Factory i łańcuchu dostaw. 

Bezpieczeństwo cybernetyczne 

Systemy przemysłowe stają się coraz bardziej podatne na zagrożenia, o czym świadczą niedawne ataki 

na cele przemysłowe w 2015 r. Aby temu zaradzić, należy wprowadzić środki bezpieczeństwa 

cybernetycznego, które rozpoznają nowe podatności i wyzwania związane z integracją przemysłowych 

procesów i systemów sterowania z Internet produkuje. 

Chmura 

Duże zbiory danych związane z Przemysłem 4.0 oznaczają, że udostępnianie danych będzie nie tylko 

pożądane, ale konieczne do wykorzystania pełnych możliwości w łańcuchu wartości. Jednak niewiele 

zakładów produkcyjnych będzie mieć pojemność pamięci do przechowywania i analizowania 

ogromnych ilości gromadzonych danych. Na szczęście dostawcy usług w chmurze mają takie 

możliwości i mogą tworzyć chmury prywatne odpowiednie dla przechowywania i przetwarzania 

danych produkcyjnych. 

Produkcja dodatkowa 

Wytwarzanie przyrostowe, takie jak drukowanie 3D, umożliwia producentom opracowywanie 

prototypów i projektów sprawdzających koncepcję, co znacznie skraca czas i wysiłek związany z 

projektowaniem. Wytwarzanie przyrostowe umożliwia również wytwarzanie małych partii 

niestandardowych produktów, które oferują większą wartość klientom lub użytkownikom końcowym, 

przy jednoczesnej redukcji kosztów i nieefektywności czasu dla producenta. 



Rozszerzona Rzeczywistość 

Firmy coraz częściej dążą do zmniejszenia kosztów utrzymania i szkoleń związanych z produkcją, 

marketingiem i obsługą posprzedażną. Producenci zwracają się do systemów opartych na 

rzeczywistości rozszerzonej, aby usprawnić procedury konserwacji przy jednoczesnym obniżeniu 

kosztów posiadania ekspertów na miejscu. 

Architektura referencyjna Przemysłu 4.0 

Ponieważ środowisko Przemysłu 4.0 nie jest zwykle postrzegane jako jedna duża firma, ale zbiór MŚP, 

wszystkie z ich unikalnymi dyscyplinami tworzącymi partnerstwa w łańcuchu dostaw, architektura 

referencyjna musi to odzwierciedlać. Oznacza to, że model architektoniczny powinien być modelem 

ogólnym, który każda firma może wdrożyć, aby umożliwić jedno wspólne podejście do protokołów i 

struktur danych, maszyn, urządzeń i interfejsów komunikacyjnych. Trudność polega na tym, że każda 

firma w partnerstwie ma inne postrzeganie i może to być z punktu widzenia produkcji, 

oprogramowania, inżynierii lub sieci. Na przykład z punktu widzenia produkcji nacisk zostanie położony 

na funkcje procesu i transportu. Biorąc pod uwagę perspektywę oprogramowania IT, należy wziąć pod 

uwagę rodzaj aplikacji i oprogramowania do zarządzania systemem, z którego korzysta każdy partner. 

Niezbędne są interfejsy między ERP, zarządzaniem przedsiębiorstwem, aplikacjami, aby umożliwić 

logistykę międzyfirmową i planowanie zarządzania przedsiębiorstwem. Od strony sieci perspektywa 

dotyczy urządzeń i sposobu ich łączenia. Lista urządzeń, które należy wziąć pod uwagę, jest ogromna, 

ponieważ mogą to być czujniki, siłowniki, serwery, routery, sterowniki PLC, magistrala przemysłowa, 

Profinet, tablety czy laptopy. Perspektywa inżyniera dotyczy bardziej zarządzania stylem życia 

produktu. W związku z tym stosowanie istniejących standardów jest wymogiem architektury 

Przemysłu 4.0. Wykorzystanie istniejących standardów jest ważne dla łączności w całym łańcuchu 

wartości oraz dla umożliwienia firmom wzajemnego łączenia się i uczestnictwa w sposób 

autonomiczny lub półautonomiczny, co jest częścią wartości Przemysłu 4.0. 

Inteligentna produkcja 

Produkcja szczupła, która była popularną strategią doskonalenia procesów w ciągu ostatniej dekady, 

miała na celu tworzenie inicjatyw mających na celu wyeliminowanie przeciążenia, niespójności i 

marnotrawstwa. Celem lean manufacturing było płynne i konsekwentne wytwarzanie towarów. 

Inteligentna produkcja jest podobna, ponieważ jest to również inicjatywa doskonalenia procesu; 

jednak jej celem jest połączenie świata cyfrowego i analogowego poprzez budowanie łączności i 

orkiestracji w celu zapewnienia ulepszonych procesów, które dostarczają towary płynnie i 

konsekwentnie. Dlatego szczupłe i inteligentne są komplementarnymi strategiami doskonalenia 

procesów, które będziemy widzieć obok siebie w fabrykach przyszłości. Zanim jednak zrealizujemy 

współpracę w zakresie szczupłej i inteligentnej produkcji, musimy zająć się niektórymi rozbieżnościami 

w inteligentnej produkcji i zrozumieć, w jaki sposób zostanie ona wdrożona w miejscu pracy. 

Wyposażenie 

Pierwszym problemem związanym z inteligentną produkcją będzie połączenie wszystkich maszyn i 

urządzeń. CPS i zaawansowane czujniki współpracują ze sobą i łączą się z systemami, które mogą 

kontrolować i koordynować proces produkcyjny poprzez wykrywanie stanu wytwarzanego produktu. 

Aby czerpać korzyści z tej łączności, konieczne będzie zbieranie i przetwarzanie danych w czasie 

rzeczywistym z maszyn, CPS i czujników w celu analizy i określenia statusu każdego produktu. Jednak 

wiele firm wciąż nie dysponuje wystarczającymi strukturami technicznymi i decyzyjnymi, aby czerpać 

korzyści z powiązanych procesów i wytwarzanych przez nie danych. Przykładem tego typu awarii jest 



sytuacja, w której firmy nie analizują dostępnych danych, aby przewidzieć konserwację maszyn i 

strategicznie zaplanować serwis, aby skrócić efektywny czas przestoju linii produkcyjnej. 

Zmień definicję siły roboczej 

Ludzie są tak samo ważni dla inteligentnej produkcji jak maszyny, ponieważ łączą klientów z procesem 

produkcyjnym, a także zapewniają płynną pracę linii produkcyjnej. W rezultacie technicy, inspektorzy i 

operatorzy procesów muszą być połączeni poprzez aplikacje specyficzne dla funkcji. Menedżerowie 

potrzebują również łączności z procesem produkcyjnym za pośrednictwem dynamicznych pulpitów 

nawigacyjnych w czasie rzeczywistym, które wyświetlają status, trendy i alerty. I nie myśl, że ponieważ 

wszystkie te inteligentne maszyny i systemy automatyzują większość przyziemnych decyzji, ludzie nie 

będą potrzebni. Wywołują również wyjątki i anomalie oparte na działaniu, które wymagają analizy 

eksperckiej. W konsekwencji siła robocza przyszłości najprawdopodobniej będzie wymagała 

wielodyscyplinarnych specjalistów z umiejętnościami komputerowymi, mechanicznymi i 

inżynieryjnymi. Wynika to z faktu, że pracownicy ci będą musieli działać ponad multidyscyplinarnymi 

ścianami, łączyć ze sobą inteligentne fabryki, pobierać i interpretować dane z analiz, a nawet chronić 

łańcuchy dostaw przed zagrożeniami bezpieczeństwa i włamaniami. Przed utworzeniem wątku 

cyfrowego, który ma połączenia i translacje między procesem projektowania 3D a konfiguracją 

fizycznych maszyn produkcyjnych i procesami kontroli, koniecznych jest wiele czynności 

wykonywanych ręcznie. Na przykład, jeśli weźmiemy pod uwagę drukowanie 3D, w tym przypadku 

wątek cyfrowy odnosi się do powiązań między projektem produktu a rzeczywistym procesem 

drukowania 3D. Kroki mogą obejmować symulację wirtualnego produktu we współpracy z partnerami 

i klientami, zanim cokolwiek zostanie faktycznie skonfigurowane, lub stworzenie lub zrewidowanie 

specyfikacji łańcucha dostaw. Tworzenie symulacji 3D i modeli sprawdzających koncepcję może 

zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy, zapewniając, że produkt jest dokładnie taki, jaki powinien być 

przed rozpoczęciem procesów produkcyjnych. Kolejną korzyścią płynącą z cyfrowego wątku jest 

możliwość symulacji rzeczywistych procesów produkcyjnych, aby upewnić się, że będą przebiegać 

bezpiecznie i wydajnie, usuwając wszelkie wątpliwości lub próby i błędy z procesu. 

Produkty 

Jednym z celów inteligentnej produkcji jest to, aby części i komponenty były rozpoznawalne i 

inteligentne; na przykład powinny być w stanie identyfikować się i przechowywać ważne informacje. 

Dzięki zastosowaniu tagów RFID osadzonych w produkcie lub opakowaniu inteligentne maszyny będą 

w stanie zidentyfikować komponent i odczytać informacje o jego statusie oraz rozpoznać konfigurację 

każdego produktu, gdy przechodzi on przez linię produkcyjną. W ten sposób maszyny mogą załadować 

odpowiednie części i programy do obsługi każdego komponentu w zależności od ich konfiguracji. 

Przykładem jest linia produkcyjna napełniająca butelki szamponu. Każda butelka może być inną wersją 

marki i wymaga innej kolorystyki lub dodawania perfum na określonym etapie. Jeśli maszyna może 

odczytać osadzony na butelce znacznik RFID, który identyfikuje jej markę, może automatycznie dodać 

odpowiedni kolor i zapach dla tego konkretnego produktu. To bardzo uproszczony przykład, ale chodzi 

o to, że jeśli każda część na linii produkcyjnej nosi swój identyfikator i zapis własnej historii, to decyzje 

produkcyjne można podejmować inteligentnie podczas procesu produkcyjnego. Umożliwia to 

dostosowywanie produktów podczas produkcji, co może prowadzić do opłacalnej produkcji nawet 

wielkości partii. Oczywiście jest tu drobny problem, ponieważ procesy biznesowe wymagają przepływu 

zadań, a wyjście z jednego zadania jest wejściem do następnego. 

Tradycyjnie na linii produkcyjnej, która byłaby stosunkowo prosta i byłaby papierowa. Jednak 

inteligentna produkcja oraz inteligentne części i produkty mogą wpływać na działanie linii 

produkcyjnej, co oznacza, że procesy biznesowe stają się bardziej złożone. 



Procesy biznesowe 

Przemysłowe procesy biznesowe w Internecie będą musiały obsługiwać przetwarzanie równoległe, 

reakcje w czasie rzeczywistym na sterowanie procesem oraz maszyny współpracujące (CPS) na linii 

produkcyjnej. Prowadzi to do automatyzacji procesów, co jest idealne, ponieważ zmniejsza koszty 

związane z utrzymaniem wielu sposobów osiągnięcia tego samego rezultatu, na przykład oddzielne 

linie dla każdej wersji szamponu we wcześniejszym przykładzie. 

Optymalizacja łańcucha dostaw 

Tradycyjne papierowe ćwiczenie zarządzania łańcuchami dostaw nie jest już wystarczająco wydajne, 

aby wspierać inteligentny proces produkcyjny. Dlatego też, zamiast odkładania pracy kupujących na 

telefony, e-maile, składanie dokumentów i faksowanie zamówień, proces musi zostać 

zautomatyzowany i zdigitalizowany. Dostawcy muszą nie tylko łączyć się za pośrednictwem kanałów 

komunikacji między firmami, ale muszą opracować model oparty na zapotrzebowaniu, który zmniejsza 

zapasy i uzupełnia materiały w oparciu o wykrywanie ruchu i liczenia części w magazynie. Producenci 

są pod coraz większą presją ze strony klientów, ponieważ trendy zmieniają się z produkcji na magazyn 

w kierunku bardziej wydajnej produkcji na zamówienie, konfiguracji na zamówienie, a nawet inżynierii 

na zamówienie. Te nowe trendy w logistyce i zarządzaniu zapasami obciążają tradycyjne linie 

produkcyjne. Wcześniej linie produkcyjne były ustawiane i konfigurowane do wykonywania dużych 

serii, na przykład 500 000 koszul, a poświęcenie całej linii przenośnikowej na to zamówienie klienta 

było ekonomiczne i praktyczne. Jednak gdy klient przechodzi na produkcję na zamówienie, jak zrobiły 

to firmy Dell Computers i Cisco na początku XXI wieku, stwarza to problem. W przypadku komputerów 

Dell prawdopodobnie było wystarczająco dużo zamówień konsumenckich, aby linia produkcyjna ich 

producenta była zajęta, ale w przypadku niektórych wysoce wyspecjalizowanych i drogich urządzeń 

Cisco wymagałoby to linii produkcyjnej typu stop-start. Wynikało to z faktu, że linie produkcyjne 

musiały zostać skonfigurowane i ustawione dla różnych produktów, a ponadto nie są one zwinne i 

elastyczne, jeśli chodzi o zmianę w krótkim czasie. W tym przypadku inteligentne maszyny zapewniają 

prawdziwą korzyść, ponieważ można je dynamicznie rekonfigurować, po prostu przesyłając 

oprogramowanie procesowe, szablony i części. Orkiestracja wielopoziomowych łańcuchów dostaw nie 

jest trywialnym zadaniem i wymaga złożonych procesów, które są powiązane z dokumentacją 

projektową produktu i, co bardzo ważne, z procesem zarządzania zmianą. W wielu przypadkach 

inżynierowie, projektanci i inżynierowie procesu (pracując we współpracy z partnerami i klientami) 

uzgadniali funkcję kontroli zmian, która zmieniała specyfikacje komponentów bez instrukcji dla 

łańcucha dostaw, z fatalnymi skutkami. 

Klienci 

W Internecie przemysłowym ocena produktu przez klientów jest wszystkim, nazywa się to 

doświadczeniem klienta. Niezależnie od tego, czy będzie to ocena produktu, czy po prostu 

doświadczenie w korzystaniu z produktu, celem jest, aby klient zyskał wartość i satysfakcjonujący 

produkt, a producent zyskał dobrą reputację. Jednak doświadczenie klienta jest bardzo trudne do 

oceny. Tak, możemy mieć ankiety i zadawać pytania dotyczące produktu. Jednak widzieliśmy, że to nie 

zawsze działa. Doskonałym przykładem jest światowy dystrybutor napojów gazowanych typu cola. 

Firma ta zdecydowała, że ich konkurencja okazała się agresywna, a jej kampanie reklamowe niepokoiły 

ich tradycyjne rynki. W efekcie zmienili formułę, aby zrewitalizować swoją markę. Niestety nie 

zrozumieli, że zmiana receptury zmieniła nie tylko smak, ale co ważniejsze markę. Rezultatem było 

ogromne przejście od tradycyjnego produktu do konkurencji. Dlaczego do tego doszło? W końcu to nie 

ma sensu. Wydaje się jednak, że zachęta była oparta na doświadczeniach klientów. Firma cola 



przeprowadziła masowe badania ankietowych opinii publicznej dotyczących smaku, które uznały, że 

nowy produkt jest lepszy w smaku, a mimo to został zbombardowany, gdy został wydany. 

Dlatego tak ważne są duże zbiory danych i dogłębna analiza; nie chodzi już o dyrektora generalnego 

lub jego zespół określający przyszłość produktu; chodzi o dogłębne badania górnicze i dane dotyczące 

sprzedaży, które dają prawdziwe liczby, dotyczące sprzedaży i doświadczenia klientów. Analiza Big Data 

jest niezwykle ważna. Może generować informacje, które są specyficzne dla biznesu i wytwarzać 

wiedzę, która jest kluczowa dla projektu produktu i doświadczenia klienta. Dlaczego doświadczenie 

klienta jest ważne? Cóż, właśnie dlatego robisz interesy, a dzięki pozytywnemu doświadczeniu klientów 

osiągasz zyski. 

Doświadczenie klienta 

Doświadczenie klienta wiąże się z akceptacją przez daną osobę, że zakupiony produkt ma wartość w 

stosunku do ceny. Akceptacja opiera się na jakości produktu, przydatności do użycia oraz kosztach w 

stosunku do produktów konkurencyjnych. Jednak doświadczenie klienta odnosi się również do 

sposobu, w jaki klient odnosi się do towarów, sprzedawcy oraz tego, jak się czuje i ufał w relacji między 

stronami. Na przykład sprzedawcy używanych samochodów mają okropną reputację. Nie oznacza to 

jednak, że każdy sprzedawany przez nich samochód jest niewypałem – w rzeczywistości są to dobre 

oferty, ponieważ gdyby tak nie było, klienci by nie wracali. Załóżmy, że kupujesz smartfon, który 

kosztuje 500 dolarów, a potem odkrywasz, że każdą aplikację, której potrzebujesz, trzeba kupić u 

producenta. Czy byłbyś szczęśliwy? Rezultatem byłaby słaba obsługa klienta. Jak więc produkujemy 

tylko produkty, których potrzebują nasi klienci? Dzięki inteligentnej produkcji i sprytnemu projektowi; 

stąd potrzeba inteligentnych fabryk. 



Inteligentne fabryki 

Sercem Przemysłu 4.0 pod względem koncepcyjnym jest Smart Factory  i wszystko kręci się wokół tej 

centralnej jednostki, która tworzy model biznesowy.  

 

 

Jeśli przyjrzymy się, jak teoretycznie będzie działał Przemysł 4.0, zobaczymy, że wszystko, począwszy 

od łańcucha dostaw, modeli biznesowych i procesów, jest po to, aby zapewnić inteligentną fabrykę. 

Podobnie, wszystkie zewnętrzne interfejsy od partnerów łańcucha dostaw, inteligentnych sieci, a 

nawet mediów społecznościowych mają koncepcyjnie inteligentną fabrykę w centrum - jest to słońce, 

wokół którego krążą inne procesy.  Czym więc jest Smart Factory i dlaczego jest tak ważna dla 

przyszłości produkcji? 

Przedstawiamy inteligentną fabrykę 

Inteligentna fabryka obsługuje inteligentne procesy produkcyjne, które wyjaśniliśmy wcześniej. 

Inteligentna fabryka jest futurystyczna, ponieważ może produkować i zapewniać produktywność 

znacznie przekraczającą nasze oczekiwania. Jeśli przyjrzymy się, jak to jest możliwe, zobaczymy, że 

Smart Factories łączy technologie, które zapewniają optymalne metody i techniki w produkcji. Co 

więcej, możemy być świadkami, że Smart Factory to nie tylko inteligentne maszyny i roboty 

komunikujące się za pośrednictwem zaawansowanego oprogramowania. Rzeczywiście, maszyny te 

wyszły poza M2M i nie tylko współpracują, ale także komunikują się za pomocą zaawansowanego 

oprogramowania, algorytmów i procesów przemysłowych. Należy jednak zdać sobie sprawę, że 

Inteligentne Fabryki, podobnie jak Inteligentne Domy, nie są jakąś futurystyczną wizją – są z nami 

dzisiaj i są od co najmniej dekady. Dlatego zanim przejdziemy dalej, spójrzmy, jak działa inteligentna 

fabryka, a wtedy zobaczymy być może korzyści i ogromną poprawę wydajności i produktywności, jaką 

mogą one przynieść. Jako przykład weźmy linię produkcyjną różnych linii szamponów. W tym 

scenariuszu z linią produkcyjną inteligentna maszyna napełnia każdą butelkę tymi samymi składnikami 

podstawowymi. Do każdego wariantu marki mogą być dodawane różne dodatki kolorystyczne lub 

perfumy, aby dopasować się do zamierzonych produktów rynkowych. W tradycyjnej produkcji 

wymagałoby to linii produkcyjnej dla każdego pojedynczego produktu. Proces produkcyjny określałby, 

że każda butelka zostanie wysłana przez linię produkcyjną do maszyny dozującej, która wypełni butelkę 

wymaganą mieszanką składników zgodnie z wymaganiami. Jednakże, jeśli mamy wiele mniejszych 

odmian marki szamponu, to jest to bardzo nieefektywne, ponieważ wiele maszyn wykonuje tę samą 

pracę. Dlaczego nie możemy zidentyfikować każdej odmiany produktu na linii i wypełnić ją zgodnie z 

wymaganiami? To jedna z podstaw Smart Manufacturing, ponieważ możemy redukować 



marnotrawstwo i nieefektywność, identyfikując produkty na linii produkcyjnej i określając ich status, a 

co więcej ich historię i przez jaki konkretnie etap produkcji muszą przejść. Jak to zrobimy? Możemy 

używać tagów RFID, które są tak zminiaturyzowane, że teraz można je osadzać w etykiecie lub 

wykorzystywać NFC (near frequency contact) np. w systemach płatności kartowych. NFC jest delikatną 

częścią, wymaga bliskiej odległości od czytnika, podczas gdy RFID jest zadziwiająco wydajne. Weźmy 

na przykład samochód wyścigowy osadzony w tagu RFID i podczas każdego okrążenia czytnik RFID zlicza 

liczbę okrążeń. To niewiarygodne, ale czytnik RFID może niezawodnie zliczać każde okrążenie, które 

samochód wyścigowy pokonuje, nawet przy prędkościach 200 mil na godzinę i więcej. Dlatego tagi 

RFID są idealne do zastosowań Smart Factory, gdzie szybkość procesu produkcyjnego nie może być 

zagrożona. Zobaczmy więc, jak Smart Factory może działać w praktyce zgodnie z sugestią DR. Uwe 

Dittes z SAP SE w prelekcji na temat Techniczne i operacyjne rozwiązania dla Przemysłu 4.0 w ERP. 

Inteligentne fabryki w akcji 

W tym scenariuszu rozważymy produkcję wariantów szamponów i sposób, w jaki możemy zbudować 

linię produkcyjną do wytwarzania wszystkich produktów, nawet jeśli różnią się one etykietą, kolorem i 

zapachem. Problem polega oczywiście na tym, że maszyny muszą być w stanie zidentyfikować i 

sklasyfikować każdy produkt przechodzący przez linię produkcyjną. Tylko w ten sposób mogą 

ewentualnie decydować o sposobie działania odpowiednim dla każdego podmiotu. Sposobem na to 

jest indywidualna identyfikacja i przechowywanie danych za pomocą tagów RFID na samych 

produktach. W ten sposób każdy produkt wie, co to jest, ile ma lat i z czym powinien się wiązać kolejny 

etap produkcji. Może również zawierać znacznie więcej informacji, takich jak warunki przechowywania 

pomysłów lub metody obsługi, co jest korzystne nie tylko dla procesu produkcyjnego, ale dla całego 

cyklu życia produktu. Następnie zobaczmy, jak to działa w praktyce na inteligentnej linii produkcyjnej. 

Na początek zastanów się, jak te różne butelki szamponu zostałyby wyprodukowane na tradycyjnej linii 

produkcyjnej Industry 3.0. Wymagałoby to trzech zasobów, jednego kontrolera i systemu nadzoru. 

Rysunek 2 przedstawia trzy poziomy linii produkcyjnej. W najniższej warstwie fizycznej znajdują się 

zasoby produkcyjne, nad nimi znajduje się System Realizacji Produkcji (MES), a o jedną warstwę wyżej 

system Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa. 



 

Na rysunku 2 możemy zobaczyć trzy zasoby produkcyjne wymagane do wytworzenia naszych 

szamponów. Pierwszy zasób R1 wytwarza i przechowuje podstawowe składniki. Drugi zasób R2 

otrzymuje kontrolowaną ilość płynnej bazy, którą miesza z dodatkami kolorystycznymi specyficznymi 

dla wariantu, perfumami i chemikaliami/odżywkami. Zasób R3 otrzymuje mieszaninę z R2 i napełnia 

odpowiednią butelkę. System ERP kontroluje poziom produkcji poprzez monitorowanie zamówień 

sprzedaży generowanych przez sieci resellerów i supermarkety oraz wysyła do MES instrukcje 

wyprodukowania odpowiednich ilości do realizacji zamówień. MES inicjuje produkcję w celu realizacji 

zamówień i przekazuje informację zwrotną o statusie produkcji do systemu ERP. Produkcja przebiega 

w ten sposób w standardowej nowoczesnej fabryce. Nie jest jednak pozbawiony wad. Rozważ niektóre 

słabości. Pierwsza słabość tkwi w seryjnej linii produkcyjnej, ponieważ jeśli jeden zasób ulegnie awarii, 

to cała linia produkcyjna ulegnie awarii. Po drugie, każda awaria systemu ERP lub MES spowoduje 

również zablokowanie produkcji. Rozbudowa lub rekonfiguracja linii produkcyjnej jest trudna ze 

względu na trudności w łączeniu między MES a zasobami, ponieważ mogą istnieć setki opcji 

interfejsów. Podobnie interfejs z systemem ERP może być złożony ze względu na ich monolityczną 

architekturę. Po trzecie, chociaż jest to wysoce pożądane, nie zawsze jest możliwe aktualizowanie 

systemu ERP w czasie rzeczywistym przez MES na temat stanu produkcji; na przykład liczba 

wyprodukowanych butelek i liczba pozostałych do zrealizowania zamówienia. Przemysł 4.0 może 

złagodzić niektóre, jeśli nie wszystkie z tych słabości. Sposób, w jaki działa Przemysł 4.0, polega na 

zastąpieniu zasobów w poprzednim przykładzie przez CPS, jak pokazano na rysunku 3. 



 

To, co się tutaj dzieje, polega na tym, że zastępując zasoby CPS, ścisła linia szeregowa nie jest już 

naprawiana; staje się elastyczny, ponieważ CPS są inteligentne i responsywne. CPS mają wbudowane 

czujniki i mogą komunikować się ze sobą za pośrednictwem bezprzewodowych łączy radiowych, co 

umożliwia jednemu CPS przejęcie zadań uszkodzonego CPS. Ta zdolność CPS do samodzielnej diagnozy 

i sprawdzenia stanu linii produkcyjnej, a następnie podjęcia odpowiednich wspólnych działań zapewnia 

lepszą dostępność i odporność. Dodatkowo, ponieważ CPS łączą się bezpośrednio ze sobą, nie 

wymagają systemu MES, co eliminuje kolejny potencjalny punkt awarii. Co ważniejsze, usunięcie MES 

łagodzi problemy z niedopasowaniem interfejsu i rekonfiguracją, co było głównym problemem w 

poprzedniej topologii. Samowystarczalne CPS to nie jedyne inteligentne, inteligentne podmioty na linii 

produkcyjnej, produkt jest również inteligentny. Na przykład butelki z szamponem będą wyposażone 

w tagi RFID, które identyfikują markę i wariant oraz stan jej produkcji (własna historia produkcji do 

chwili obecnej), a także kolejny etap, do którego musi przejść, aby aby zakończyć jego produkcję. Co 

więcej, inteligencja produktu wykracza poza linię produkcyjną, nawet inteligentną fabrykę, do 

magazynu, a później do łańcucha resellerów. Co więcej, inteligencja produktu pozostaje aktywna 

nawet w służbie klienta. Weźmy na przykład pod uwagę o wiele bardziej inteligentny produkt niż 

zwykła butelka szamponu, taki jak silnik do ciągnika, inteligentny silnik może w trakcie produktywnego 

okresu eksploatacji przeprowadzać autodiagnostykę i ostrzegać klienta lub dział serwisowy o stanie 

jego konserwacji, a nawet przewidywać awarię składnik. Jest to ważne przejście od naprawy awarii do 

naprawy przed awarią i może znacznie poprawić dostępność usług i przestoje. Ponieważ MES staje się 

zbędne w naszym inteligentnym projekcie, system ERP staje się teraz inteligentnym ERP (SERP) i 

komunikuje się bezpośrednio z CPS w celu kontrolowania produkcji produktów w celu realizacji księgi 

zamówień. Dzięki bezpośredniemu połączeniu system SERP uczy się teraz w czasie rzeczywistym stanu 

produkcji, stanu CPS i innych danych z czujników w czasie rzeczywistym. SERP osiąga to poprzez 

wykorzystanie baz danych w pamięci do analizy strumieniowej w czasie rzeczywistym, aby procesy 

biznesowe działały szybciej i lepiej. W ten sposób narodziła się koncepcja inteligentnej fabryki; jest to 

system, który jest elastyczny, sprawny i inteligentny, który wykracza poza CPS i ściany fabryki i 

obejmuje produkty, a tym samym cały łańcuch wartości. 

Dlaczego inteligentna produkcja jest ważna 

Stworzenie tej rewolucji produkcyjnej wymaga znaczącej współpracy między firmami, rządami i 

instytucjami akademickimi. Na przykład w UE i Stanach Zjednoczonych podjęli inicjatywy mające na 

celu finansowanie i zachęcanie do inteligentnej produkcji. W szczególności UE dąży do reindustrializacji 

i stworzenia poziomu parytetu w bardzo zróżnicowanych zdolnościach produkcyjnych państw 



członkowskich. Niemcy i Włochy to nowoczesne potęgi przemysłowe, które mają dobrze rozwinięte 

programy Przemysłu 4.0. Z drugiej strony Wielka Brytania i Francja dezindustrializuje się przez ostatnie 

trzy dekady i wymaga ogromnego wysiłku w celu reindustrializacji. Jak na ironię, to Francja i Wielka 

Brytania najbardziej skorzystają na inteligentnych fabrykach, ponieważ mogą przenieść produkcję z 

powrotem na ląd, a następnie cieszyć się dużymi oszczędnościami kosztów i wydajności. W 

rzeczywistości jest mało prawdopodobne, aby Niemcy przyczyniły się do realizacji celów UE w zakresie 

zwiększonej wydajności i wartości dodanej do PKB, ponieważ są już bliskie optymalnym poziomom 

wydajności. Wielka Brytania i Francja mogą jednak wnieść znaczący wkład, ponieważ ich obecne 

poziomy wydajności w produkcji są słabsze, a zatem wydajność produkcji w tych krajach jest gotowa 

do poprawy. W ramach globalnej inicjatywy konsorcjum przemysłowego internetu sponsoruje wiele 

pionierskich projektów współpracy, zwanych testbeds, które skupiają się na różnych etapach procesu 

produkcyjnego. Na przykład firma Infosys, współpracująca z firmami Bosh, PTC i Intel, współpracuje 

przy projekcie zwanym środowiskiem testowym wydajności zasobów. Termin wydajność aktywów 

odnosi się do zmniejszenia ilości odpadów oraz poprawy konserwacji i czasu pracy dowolnego zasobu 

przemysłowego w zakresie operacji, konserwacji, serwisu, informacji i energii. Projekt stanowiska 

testowego koncentruje się na sposobach wykorzystania danych ze sprzętu i procesów w celu 

dostarczenia informacji inżynierom zajmującym się konserwacją podwozi lotniczych, dzięki którym 

mogą oni prognozować i korygować potencjalne awarie. 

Zwycięzcy i przegrani? 

Wraz z przyjęciem Przemysłu 4.0 lub Internetu przemysłowego i konsekwentnym przejściem do 

inteligentnej produkcji, zoptymalizowanych łańcuchów dostaw i inteligentnych fabryk, ostatecznie 

będą zwycięzcy i przegrani. Zazwyczaj kraje rozwinięte, takie jak Stany Zjednoczone i państwa 

członkowskie Europy Zachodniej, odniosą większe korzyści z inicjatyw inteligentnej produkcji i 

inteligentnych fabryk. Będzie się to odbywać głównie poprzez redukcję kosztów operacyjnych, 

zwiększoną wydajność i zwiększoną produktywność. Podobnie firmy, które stanowią część 

inteligentnych ekosystemów otaczających tych producentów, również odniosą korzyści w ramach 

symbiotycznej relacji. Co więcej, producenci z krajów o wysokich płacach, którzy przez wiele lat 

uznawali za opłacalne outsourcing produkcji do Chin, Indii, Brazylii, Rosji lub do krajów Europy 

Wschodniej, będą teraz mogli przyjąć inne podejście. Przemysł 4.0 sprawi, że produkcja w krajach 

rozwiniętych będzie znacznie bardziej opłacalna i złagodzi przewagę niskich płac konkurentów. Przy 

niższym relatywnym znaczeniu wynagrodzeń w ogólnych kosztach operacyjnych nastąpi odwrócenie 

trendów outsourcingu z ostatnich dziesięcioleci. Kraje takie jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i 

Francja mogą rozpocząć reindustrializację i przenieść do domu większość produkcji, którą zlecają za 

granicę. Kraje rozwijające się o niskich płacach, które przejęły obowiązki produkcyjne od krajów 

bardziej rozwiniętych, nieuchronnie stracą w krótkim okresie. Właśnie dlatego Chiny i Indie dostrzegły 

znaczenie rewolucji Przemysłu 4.0 i zobowiązały się do zmian poprzez swoje inicjatywy „Made in China” 

i „Made in India”. Kraje południowoamerykańskie, azjatyckie i wschodnioeuropejskie przekonają się, 

że one również będą musiały przyjąć czwartą rewolucję przemysłową, ponieważ ich gospodarki, 

zbudowane na bazie praktyk Przemysłu 3.0, nie będą już trwałe, gdy przewaga niskich płac zostanie 

usunięta z równanie. 

Inteligentne fabryki w świecie rzeczywistym 

Ostatnia sekcja zawierała wprowadzenie do smart factory, w tym czym to było oraz prosty scenariusz 

produkcyjny. W tej sekcji przyjrzymy się niektórym najnowocześniejszym inteligentnym fabrykom, 

które są już w produkcji. Brilliant Factory GE „Brilliant Factory” General Electric wykorzystuje już 

technologię IIoT w niektórych swoich zakładach produkcyjnych i ma na celu ostateczne wprowadzenie 

inteligentnych technologii w 400 zakładach produkcyjnych i usługowych firmy. GE dąży do 



przekształcenia swoich tradycyjnych zakładów produkcyjnych poprzez cyfrowe połączenie zespołów 

projektujących produkty z halą produkcyjną, innymi partnerami w łańcuchu dostaw i wreszcie z 

operacjami serwisowymi. Następnie firma zamierza zbudować ciągłą pętlę udostępniania danych w 

czasie rzeczywistym, umożliwiającą szybsze i dokładniejsze podejmowanie decyzji, co skutkuje 

wzrostem produktywności. Ten cyfrowy wątek, który chcą stworzyć, pozwoli GE lepiej projektować, 

wytwarzać i serwisować swoje produkty. Rzeczywiście, GE stawia na KPI (kluczowe wskaźniki 

wydajności) 20% wzrost czasu pracy i 10% wzrost w całym okresie. 

Od aplikacji do produkcji 

GE agresywnie przeprowadza dziesiątki programów pilotażowych, które są obecnie w toku w ich 

zakładach produkcyjnych i łańcuchu dostaw; na przykład firma testuje różne etapy procesu w łańcuchu 

wartości. Na przykład, GE niedawno opracowało aplikację do użytku w przedsiębiorstwach z branży 

maszyn wirnikowych. Aplikacja mobilna łączy halę produkcyjną z inżynierią, umożliwiając inżynierom 

sprawdzenie, czy fabryka jest w stanie wytwarzać wirtualne produkty, które są jeszcze w fazie 

projektowania. Działa to tak, że gdy projektant tworzy wirtualną konstrukcję części, na przykład 

rysunek CAD, aplikacja dostarcza informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, takie jak to, czy daną rzecz 

można wykonać, a jeśli nie, to jakie cechy należy dostosować. Gdy pilotaż się powiedzie, a wszystkie 

problemy zostaną rozwiązane, GE wprowadzi inteligentny system w fabrykach o podobnych 

wymaganiach. 

Airbus: inteligentne narzędzia i inteligentne aplikacje 

Innym przykładem rzeczywistej inteligentnej fabryki jest fabryka Airbusa, producenta samolotów. 

Airbus współpracuje z National Instruments, aby stworzyć coś, co określają mianem fabryki przyszłości. 

Pierwsza faza inteligentnego systemu ma na celu redukcję błędów oraz straconego czasu i materiałów, 

koncepcję szczupłej produkcji. Oszczędności są osiągane dzięki udostępnianiu pracownikom „zestawu 

narzędzi” w czasie rzeczywistym porozmawiaj ”informacje o pracy, którą mają wykonać. Informacje z 

zestawu narzędzi są przesyłane online na żądanie do urządzenia mobilnego pracownika. Gwarantuje 

to, że pracownicy dokładnie wiedzą, co jest wymagane i że używają właściwych narzędzi, we 

właściwym ustawieniu i dokładnie wiedzą, jakie kroki powinni podjąć w danym momencie. Takie 

wykorzystanie technologii edukacyjnej ma wiele zastosowań w konserwacji przemysłowej i zmniejsza 

koszty zatrudniania wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych inżynierów utrzymania ruchu na 

miejscu. Zamiast tego online Samouczki rzeczywistości rozszerzonej we współpracy z czujnikami w 

inteligentnych narzędziach będą przesyłać informacje przez Wi-Fi do pracowników, którzy na przykład 

prowadzą wiązkę kablową w samolocie, informując ich, kiedy znajdują się w promieniu kilku 

milimetrów od podłączanego urządzenia. precyzyjne połączenia i przewody do zamocowania. W innym 

scenariuszu, który jest powszechny w produkcji i w czym roboty też nie są zbyt dobre, inteligentne 

narzędzia wykrywają wielkość momentu obrotowego użytego, powiedzmy, do dokręcenia śrub. Zbyt 

mocne lub zbyt słabe dokręcenie śrub i wkrętów jest częstą przyczyną awarii materiału, ale dzięki 

inteligentnym narzędziom powinno to umożliwić pracownikom zastosowanie odpowiedniego 

momentu obrotowego, a jednocześnie umożliwić inżynierom analizę danych i wykrycie, czy zadanie 

zostało wykonane. zrobione poprawnie i, jeśli to konieczne, podejmij działania. 

Zakłady Elektroniki Siemens „Amberg” (EWA) 

W wizji Przemysłu 4.0 fizyczny i wirtualny świat produkcji połączą się. Fabryki będą wtedy w dużej 

mierze zdolne do samokontroli i optymalizacji, ponieważ ich produkty będą komunikować się ze sobą 

oraz z systemami produkcyjnymi w celu optymalizacji procesów produkcyjnych. Produkty i maszyny 

będą się komunikować i współpracować, aby określić nie tylko sposób montażu produktu, ale także 

elementy, na których liniach produkcyjnych należy ukończyć jako pierwsze, aby dotrzymać terminów 



dostaw. Niezależnie działające programy komputerowe zwane agentami oprogramowania będą 

monitorować każdy krok i zapewniać przestrzeganie przepisów produkcyjnych. Wizja inteligentnych 

fabryk Przemysłu 4.0 przewiduje również możliwość opłacalnego wytwarzania produktów jedynych w 

swoim rodzaju, ponieważ będą one wytwarzać wysokiej jakości produkty szybko i niedrogo, przy 

niewielkiej lub żadnej rekonfiguracji linii produkcyjnej. Siemens jest wiodącym na świecie dostawcą 

sterowników PLC, a zakład, który Siemens założył w 1989 roku, produkuje sterowniki programowalne 

(PLC) Simatic. Urządzenia służą do automatyzacji maszyn i urządzeń w celu zaoszczędzenia czasu i 

pieniędzy oraz podniesienia jakości produktu. Kontrolują one wyciągi narciarskie i systemy pokładowe 

statków wycieczkowych, a także przemysłowe procesy produkcyjne w sektorach od produkcji 

samochodów po farmaceutyki. Amberg (EWA) jest fabryką, która jest wizytówką firmy dla tych 

systemów. 

Wady: zagrożony gatunek 

EWA ma dość oszałamiające statystyki KPI, takie jak jakość produkcji na poziomie 99,99885%, a to 

niewiarygodnie niski poziom defektów na linii produkcyjnej. Co więcej, seria stacji testowych wykrywa 

nieliczne defekty, które pojawiają się podczas produkcji. Aby spojrzeć na te liczby z odpowiedniej 

perspektywy, musimy wziąć pod uwagę, że fabryka EWA produkuje 12 milionów produktów Simatic 

rocznie. Przy 230 dniach roboczych w roku oznacza to, że EWA produkuje jedną jednostkę sterującą na 

sekundę, ze wskaźnikiem usterek 0,00115%. 

Komputery produkujące komputery 

Oczywiście w inteligentnej fabryce celem jest zawsze zapewnienie, że produkcja jest w dużej mierze 

zautomatyzowana i tak jest w przypadku Amberg, gdzie maszyny i komputery obsługują autonomicznie 

75% łańcucha wartości. Resztę pracy wykonują ludzie. Na przykład wszystkie zadania linii produkcyjnej 

są realizowane przez autonomiczne maszyny, sterowane sterownikami PLC. Dopiero na początku 

procesu produkcyjnego wszystko jest faktycznie obsługiwane przez ludzkie ręce, a to wtedy pracownik 

umieszcza początkowy komponent (nieizolowaną płytkę drukowaną) na taśmie przenośnika linii 

produkcyjnej. Jednak od tego momentu wszystko działa automatycznie i autonomicznie. Godną uwagi 

cechą jest to, że jednostki Simatic kontrolują produkcję jednostek Simatic, ponieważ jest to wizytówka 

Siemens PLC, więc PLC tworzą inne PLC na linii produkcyjnej. W EWA około 1000 sterowników PLC jest 

używanych podczas produkcji, od początku procesu produkcyjnego do punktu wysyłki. 

Przemysł 4.0 w działaniu 

Jeśli przyjrzymy się bliżej procesowi produkcyjnemu, zobaczymy, że na początku przenośniki taśmowe 

przenoszą gołe płytki drukowane do drukarki, która w procesie fotolitograficznym nakłada 

bezołowiową pastę lutowniczą. Następnie zrobotyzowane głowice rozmieszczające montują 

poszczególne elementy, takie jak rezystory, kondensatory i mikroukłady, na płytkach drukowanych. W 

Amberg najszybsza linia produkcyjna może montować 250 000 komponentów na godzinę, co jest 

procesem kontrolowanym przez jednostki Simatic. Po zakończeniu umieszczania i lutowania 

komponentów taśma przenośnika przenosi wypełnione obwody drukowane do testowania. Kiedy 

płytki PCB docierają do optycznej stacji testowej, kamera bada położenie elementów elektronicznych, 

aby upewnić się, że wszystko jest na swoim miejscu i nie brakuje żadnych elementów. Jednocześnie 

aparat rentgenowski sprawdza jakość lutowanych punktów połączeń, aby zweryfikować jakość 

połączeń i zidentyfikować wszelkie suche połączenia lub słabe połączenia. Następnym krokiem jest 

zamontowanie każdej płytki drukowanej w obudowie, a następnie przekazanie jej do stacji 

wysyłkowych. Ostatnim etapem jest ponowne przetestowanie każdego produktu, a następnie wysłanie 

go do centrum dostaw w Norymberdze. Sterowniki PLC produkowane w Amberg są dostarczane do 

ponad 60 000 klientów na całym świecie. Największym klientem są Chiny, które kupują około 20% 



produkowanych sterowników PLC; reszta jest sprzedawana głównie do klientów w Niemczech, Stanach 

Zjednoczonych i we Włoszech. 

Ludzie rządzą 

Chociaż produkcja w Amberg jest wysoce zautomatyzowana, ostatecznie to ludzie podejmują decyzje. 

Na przykład technik elektronik nadzoruje stanowisko testowe dla zapełnionych obwodów 

drukowanych, mimo że sam nie testuje komponentów i obwodów. Technik używa komputera do 

monitorowania całego łańcucha wartości z miejsca pracy, ponieważ każda płytka drukowana ma swój 

unikalny kod kreskowy, który umożliwia jej komunikację z maszynami produkcyjnymi. Ponad 1000 

skanerów dokumentuje w czasie rzeczywistym wszystkie etapy produkcji i rejestruje szczegóły 

produktu, takie jak temperatura lutowania, dane dotyczące rozmieszczenia i wyniki testów. To 

bogactwo danych specyficznych dla produktu jest dostępne dla każdego sterownika PLC 

produkowanego w firmie Amberg. Około 50 milionów informacji o procesach jest generowanych 

każdego dnia i przechowywanych w systemie realizacji produkcji Simatic IT. Dzięki temu technicy i 

inspektorzy mogą monitorować i obserwować cykl życia każdego produktu w najdrobniejszych 

szczegółach. Pomimo wysoce zautomatyzowanych procesów, EWA polega jednak na ludziach przy 

opracowywaniu i projektowaniu produktów, planowaniu produkcji i radzeniu sobie z nieoczekiwanymi 

zdarzeniami. To raczej się nie zmieni w najbliższej przyszłości i mimo że Amberg jest wzorem dla 

technologii inteligentnych fabryk, daleko jej do bycia centrum produkcyjnym z wyłączonym 

oświetleniem, ponieważ około 300 osób pracuje na zmianę, a EWA ma całkowitą około 1100 

pracowników. Zakład Elektroniki Amberg jest zaawansowanym przykładem platformy Siemens Digital 

Enterprise Platform - gdzie produkty sterują własnymi procesami produkcyjnymi. Jak widzieliśmy w 

przypadku inteligentnych produktów, ich kody produktów informują maszyny produkcyjne o ich 

wymaganiach i kolejnych etapach produkcji. Ten inteligentny system produktów stanowi pierwszy krok 

w kierunku realizacji Przemysłu 4.0. 

Pracownicy z pomysłami 

Jednak celem Siemensa nie jest budowa fabryki bez pracowników. Same maszyny mogą być bardzo 

wydajne w tym, do czego są zaprogramowane, ale nie mają pomysłów na to, jakie produkty powinny 

być wykonane, ani sposobów na ulepszenie systemu. W EWA sugerowane przez pracowników 

usprawnienia odpowiadają za 40% rocznego wzrostu produktywności. Pozostałe 60% to efekt 

inwestycji infrastrukturalnych, takich jak zakup nowych linii montażowych oraz innowacyjne 

udoskonalenie sprzętu logistycznego. Ważnym punktem jest to, że wydaje się, że pracownicy są 

znacznie lepsi niż kierownictwo w określaniu, co działa lub nie działa w codziennej pracy i jak można 

zoptymalizować procesy. W 2013 roku EWA przyjęła 13 000 tych pomysłów i nagrodziła pracowników 

płatnościami o łącznej wartości około 1 miliona euro. 

Siemens Chengdu 

Taki był sukces EWA w Niemczech, że Siemens zdecydował się w 2013 roku otworzyć nowe inteligentne 

centrum produkcyjne w Chinach. Siemens Electronic Works Chengdu (SEWC) w południowo-

zachodnich Chinach został otwarty w lutym 2013 r. Wiele części zakładu jest repliką jego odpowiednika 

w Amberg, a sterowniki Simatic są tam również produkowane, ponieważ Chiny są największym rynkiem 

dla sterowników PLC firmy Siemens. Zbliżenie produktu do klienta stawia również na Chiny, które są 

największym na świecie rynkiem technologii automatyki i drugim po europejskim rynku 

programowalnych sterowników logicznych. Co ciekawe, narzędzia programowe i sekwencje 

produkcyjne są takie same w Chengdu i Amberg. Mimo, że Amberg ma już ponad 25 lat. Jednak 

pomimo tego, że powierzchnia produkcyjna pozostała niezmieniona, a liczba pracowników prawie nie 

wzrosła, zakład produkuje obecnie siedmiokrotnie więcej jednostek niż w 1989 roku. Co ważniejsze, 



znacznie wzrosła również jakość. Biorąc pod uwagę, że w 1989 roku zakład produkcyjny miał 500 

defektów na milion (dpm), teraz ma tylko 12 defektów na milion. SEWC jest jednak wciąż w fazie 

rozwoju i obecnie poziom automatyzacji jest nadal niższy niż 75% firmy Amberg. Ponadto firma SEWC 

nie miała jeszcze możliwości produkowania podobnej gamy produktów. Tam, gdzie SEWC wypada 

korzystnie w porównaniu z Amberg Electronic Works, chodzi o efektywność energetyczną. Zakład 

SEWC otrzymał niedawno certyfikat LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) na poziomie 

złotym. W porównaniu z podobnymi budynkami, zakład zużywa około 2500 ton metrycznych mniej 

wody, odprowadza około 820 ton metrycznych mniej CO 2 i oszczędza około 116 000 euro na kosztach 

energii każdego roku dzięki technologii inteligentnego budynku. Zakład jest pierwszym w Chengdu, 

który otrzymał certyfikat LEED Gold. 

Przemysł 4.0: Droga naprzód 

Produkcja jest istotnym elementem gospodarki zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających 

się. Jednak branża przechodzi i nadal podlega szybkim zmianom, przynosząc nowe możliwości i 

wyzwania liderom biznesu i decydentom. Patrz rysunek 

 

To była burzliwa dekada dla przemysłu w obu dużych gospodarkach rozwijających się w wyniku 

poważnej recesji, która zdławiła popyt. W rozwiniętych gospodarkach spadł popyt, produktywność i 

zyski, co zadziałało jak katalizator przyspieszonego spadku zatrudnienia. Pomimo globalnej recesji, 

produkcja ma kluczowe znaczenie zarówno dla krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się. W 

uprzemysłowionym rozwoju w krajach, produkcja zapewnia znaczący wkład w gospodarkę, jak również 

drogę od kultury rolnictwa na własne potrzeby do wzrostu dochodów i standardu życia. W krajach 

rozwijających się pozostaje ważnym źródłem zatrudnienia, ponieważ jedno miejsce pracy utworzone 

w produkcji może prowadzić do powstania dwóch miejsc pracy w łańcuchu dostaw. Co więcej, w 

rozwiniętych krajach uprzemysłowionych wartość dodana wynosi około 20% PKB, jednak produkcja 

nieproporcjonalnie przyczynia się do wzrostu kraju, ponieważ inspiruje innowacje i konkurencyjność, 

a to prowadzi do sponsorowania badań i rozwoju, co przynosi korzyści instytucjom akademickim i 

technicznym. Rzeczywiście, w Stanach Zjednoczonych udział produkcji w PKB wynosi 20%, ale wnosi 



77% do badań i rozwoju sektora prywatnego. Produkcja ma również duży udział w eksporcie z 70% 

udziałem i wzrostem wydajności o 37%. W krajach rozwijających się widzimy, jak ważna jest 

industrializacja dla gospodarek, w miarę wzrostu płac i produktywności. Jednak przy około 20-30% PKB 

ten gwałtowny wzrost zatrudnienia, płac i produktywności relacyjnej do poziomu PKB, zanim 

gwałtownie spadnie. Zjawisko to na ogół przypisuje się przekonaniu, że wraz ze wzrostem płac rosły 

również branże usługowe, które zapewniały pracownikom środki na ich wydawanie. W związku z tym 

przemysły usługowe skorzystały na wzroście gospodarczym, a następnie odegrały większą rolę we 

wzroście gospodarczym narodu. Sugerowałoby to jednak, że produkcja i usługi są odrębnymi 

podmiotami, podczas gdy w rzeczywistości widzimy, jak produkcja z roku na rok tworzy i konsumuje 

coraz więcej usług. Te usługi, takie jak logistyka, reklama i marketing, pochłaniają coraz więcej czasu i 

kosztów produkcji. Na przykład w Stanach Zjednoczonych na każdy 1 dolar wydany na produkcję 

potrzeba 16 centów na usługi. Co więcej, w niektórych produkcjach o wysokiej technologii liczba 

pracowników zatrudnionych w rolach niezwiązanych z produkcją, takich jak badania i rozwój, HR, 

obsługa biurowa i IT, stanowi zdecydowaną większość pracowników. Przemysł 4.0 przywiązuje dużą 

wagę do Internetu usług, w którym producenci mogą tworzyć lub konsumować dostępne usługi w 

swoim łańcuchu wartości. Usługi te, takie jak kontrola zapasów, logistyka i inteligentny transport, 

zmniejszą koszty, poprawią wydajność i ostatecznie produktywność. Kluczowym wyzwaniem dla 

producentów będzie bardziej pragmatyczne podejście do ery produkcji cyfrowej. Z pewnością na 

ścieżce niskich płac pozostaną producenci zaangażowani w bardzo pracochłonne sektory, takie jak 

biżuteria, tekstylia i zabawki. Jednak inni na bardziej zautomatyzowanych liniach muszą wziąć pod 

uwagę takie czynniki, jak dostęp do taniego transportu, spostrzeżenia konsumentów lub 

wykwalifikowanych pracowników. Ta zmiana strategii i metod produkcji może zaowocować nowym 

rodzajem globalnej firmy produkcyjnej. Taki, który wykorzystuje sieciowe łańcuchy wartości, które 

wytwarzają i konsumują usługi. Ponadto wykorzystuje „big data” i analizy, aby szybko i zdecydowanie 

reagować na zmieniające się globalne warunki w zakresie wiedzy o klientach i warunkach rynkowych. 

Ponadto decydenci, którzy zdają sobie sprawę, że ich długoterminowe cele dotyczące wzrostu, 

innowacji i eksportu opierają się na krytycznych czynnikach technicznych, takich jak inwestowanie w 

nowoczesną infrastrukturę, będą przewodzić tej nowej rasie producentów. Aby jednak zaadaptować i 

wykorzystać ogromne możliwości Internetu Przemysłowego i Przemysłu 4.0, firmy będą musiały 

dokonać radykalnych zmian w każdym obszarze swojej działalności. Pierwszym i najważniejszym 

warunkiem przyjęcia IIoT lub Przemysłu 4.0 jest przekształcenie firmy, aby działała płynnie w cyfrowym 

świecie. 



Jak dojechać stąd do tego miejsca: mapa drogowa 

Aby firmy mogły dostosować się do koncepcji Internetu Przemysłowego, muszą zdać sobie sprawę z 

aktualnego stanowiska firmy w zakresie procesów, procedur, filozofii, strategii i aktualnych technologii 

w odniesieniu do poziomu adaptacji, jaki chcą osiągnąć. Następnie pojawia się drażliwa kwestia 

rzeczywistych środków do osiągnięcia tego celu. Pojawia się częste pytanie: „jak dostać się z miejsca, 

w którym jesteśmy teraz, do miejsca, w którym chcemy być”? Aby firmy zaadaptowały się i skorzystały 

z ogromnych możliwości Internetu Przemysłowego i Przemysłu 4.0, będą musiały dokonać radykalnych 

zmian w każdym obszarze swojej działalności. Pierwszym i najważniejszym warunkiem przyjęcia 

strategii IIoT lub Industry 4.0 jest przekształcenie firmy tak, aby działała płynnie w cyfrowym świecie. 

Istnieje wiele podejść do cyfrowej transformacji firm, ale powszechnie uważa się, że dotyczy ona trzech 

kluczowych obszarów – doświadczenia klienta, procesu operacyjnego i modeli biznesowych. 

Transformacja cyfrowa 

Koncepcja cyfrowej transformacji – czyli wykorzystanie technologii do poprawy wydajności – jest tak 

popularna jak Internet przemysłowy i jest gorącym tematem zainteresowania kadry zarządzającej i nie 

bez powodu. Dyrektorzy widzą branże we wszystkich sektorach, które czerpią korzyści z cyfryzacji 

dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii cyfrowych, takich jak analityka, mobilność, media 

społecznościowe i inteligentne urządzenia wbudowane. Transformacja cyfrowa jest agnostyczna dla 

branży i z pewnością nie ogranicza się do start-upów technologicznych, które wprawdzie mogą znaleźć 

się w centrum uwagi mediów. Udane projekty transformacji cyfrowej są obecne w wielu nowoczesnych 

i tradycyjnych branżach, od bankowości po media i produkcję. Jednak tak jak transformacja cyfrowa 

może wpływać na wszystkie branże, może również obejmować wszystkie podstawowe funkcje firmy, 

takie jak strategia, procesy i procedury. CapGemini we współpracy z MIT Center for Digital Business 

wymyśliło termin transformacja cyfrowa. Zaproponowali, aby skuteczny program transformacji 

cyfrowej powinien dokładnie przyjrzeć się nie tylko potrzebom digitalizacji, ale także sposobom jej 

realizacji. Niektóre z kluczowych punktów propozycji CapGemini dotyczyły tego, że biznes i IT muszą 

być ściśle powiązane i współpracować, aby uzyskać cyfrową transformację. Zobaczyli, że relacja Biznes 

/ IT jest kluczowa i oboje musieli skupić się na tych samych wyzwaniach i ostatecznych celach, aby 

program odniósł sukces. Jest to niezwykle ważne, ponieważ niektórzy zwolennicy transformacji 

cyfrowej postrzegają ją jako inicjatywę biznesową, która zostanie osiągnięta z błogosławieństwem i 

udziałem IT lub bez niego. Jest to jednak niebezpieczna droga, ponieważ IT w każdej firmie powinno 

być zawsze dostosowane do strategii biznesowej. Dlatego konieczne jest, aby IT było w pełni 

zaangażowanymi partnerami w projekt, w przeciwnym razie ostatecznie doprowadzi to do rozłączeń i 

luk w programie. W związku z tym firma CapGemini zaleciła sponsorowanie projektu i wspieranie go z 

góry, aby zapewnić akceptację wszystkich działów i interesariuszy. Transformacja cyfrowa to niezwykle 

trudny projekt do zarządzania, ponieważ dotyczy podstawowych elementów firmy, ale ani klienci, 

partnerzy, ani konkurencja nie będą czekać na zmianę. Zmiany należy posuwać naprzód od góry. 

CapGemini zasugerował również, że możliwości w cyfrowej transformacji istnieją we wszystkich 

branżach. Ponadto istniały ogromne możliwości w zakresie wydajności, produktywności i aktywizacji 

pracowników. Jednak wykorzystanie tych możliwości oznacza intensywność zarządzania transformacją 

we wszystkich działach, interesariuszach i pracownikach. 

Co więcej, McKinsey sugeruje, że transformacja cyfrowa może zmienić każdy aspekt nowoczesnego 

przedsiębiorstwa z czterema podstawowymi elementami: 

• Łączność z klientami i partnerami 

• Innowacje produktów, modeli biznesowych i procesów 



• Automatyzacja poprzez zastąpienie pracy technologią 

• Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem Big Data i zaawansowanej analityki 

McKinsey zaproponował wsparcie tych podstawowych działań i celów za pomocą cyklu funkcji ciągłego 

doskonalenia: 

• Doświadczenie klienta - szczegółowe informacje na temat płynnego, wielokanałowego 

doświadczenia oraz możliwości obsługi w dowolnym miejscu i czasie 

• Innowacje w zakresie produktów i usług - Nowe produkty i usługi cyfrowe oraz współtworzenie 

nowych produktów 

• Dystrybucja, marketing i sprzedaż - ukierunkowanie na wyższe zwroty z inwestycji dzięki 

zoptymalizowanym kanałom marketingu cyfrowego i sprzedaży 

• Realizacja cyfrowa - zależy od zautomatyzowanych procesów i udostępniania od początku do końca 

• Optymalizacja ryzyka - koncentruje się na wbudowanych mechanizmach kontroli automatyzacji z 

profilowaniem ryzyka, a także poprawianiem wglądu w klienta 

• Ulepszona kontrola korporacyjna - ulepszone systemy zarządzania w czasie rzeczywistym i pulpity 

zarządzania, z bezproblemową integracją z łańcuchami wartości i dostaw, w tym stron trzecich 

Wielkim pytaniem jest, w jaki sposób firma przenosi się z miejsca, w którym jest teraz, do miejsca, w 

którym chce być dzięki programowi transformacji cyfrowej. Istnieje wiele map drogowych, którymi 

firma może podążać w drodze do cyfrowej transformacji. Jednak nie jedna mapa drogowa pasuje do 

wszystkich firm lub branż; motywacje, zamiary, cele, priorytety, budżety i bolączki każdej firmy różnią 

się. Ponadto większość firm nie jest gotowa na pełną cyfrową transformację i chce tylko zdigitalizować 

niektóre obszary działalności, takie jak obsługa klienta lub procesy sprzedaży i marketingu, ponieważ 

mogą uzyskać wczesne zwroty bez zbytniego ryzyka zakłócenia podstawowej działalności . Innym 

długotrwałym problemem, zwłaszcza w branżach tradycyjnych, takich jak produkcja, jest koncepcja 

silosów funkcjonalnych i konieczność pracy w obszarach segregacji funkcjonalnej i politycznej. Aby 

transformacja cyfrowa zadziałała, w firmie musi istnieć minimum, najlepiej żaden, silosy. Niestety jest 

to dość trudne w tradycyjnych branżach, które mają hierarchię działów. Na przykład w produkcji działy 

produkcyjne – te, które zarabiają i są jedynym powodem istnienia firmy – mają starszeństwo nad 

działami wsparcia, takimi jak IT czy HR. Przekonanie tych wyższych działów – takich jak produkcja, 

inżynieria, logistyka, finanse, sprzedaż i marketing – do rezygnacji z części swojego statusu i wpływów 

jest najeżone problemami. Idealnie byłoby oczywiście, gdyby wszystkie działy współpracowały dla 

większego dobra i uczyły się od siebie nawzajem w celu zwiększenia produktywności i zysków. Jednak 

aby działać w praktyce, CEO musi zrozumieć ogromny potencjał cyfrowej transformacji i jak wpłynie 

ona na każdy obszar biznesu, bo tylko on będzie w stanie przebić się przez silosy i stworzyć 

wszechobecny biznesowo-techniczny wymagane połączenia między ludźmi, procesami i systemami. 

Doświadczenie klienta 

Doświadczenie klienta, czasami nazywane doświadczeniem użytkownika, chociaż nie zawsze jest tym 

samym, jest jednym z podstawowych elementów składowych cyfrowej transformacji i tym, którym 

zwykle zajmuje się w pierwszej kolejności. Powodem jest to, że może szybko generować wyniki przy 

użyciu istniejącego sprzętu lub wykorzystując media społecznościowe w usługach w chmurze. 

Poznanie Klienta 



Media społecznościowe stały się ogromnym źródłem informacji dla firm, ponieważ pozwalają im 

odkryć, co prowadzi do niezadowolenia klientów. Ponadto firmy uczą się, niektóre szybciej niż inne, jak 

korzystać z mediów społecznościowych i bezpośrednio angażować się w kontakt z 

klientami/użytkownikami. U podstaw tych inicjatyw leży cel lepszego poznania klientów, poznania ich 

upodobań, preferencji i niechęci w odniesieniu do produktów firmy lub ogólnie sektora przemysłu. Jeśli 

potrafisz określić, co nie podoba się klientom w odniesieniu do sposobu, w jaki branża jest ogólnie 

prowadzona, istnieje możliwość wykradzenia marszu na konkurencję. W końcu, podobnie jak wszystkie 

zamknięte grupy, firmy z sektorów przemysłowych często są ślepe na swoje wady. Myślą, że to jest 

sposób, w jaki zawsze to robiliśmy, podobnie jak wszyscy inni, więc nie widzą powodu, aby się zmienić. 

Jednak uzyskanie konstruktywnej krytyki ze strony klientów może być korzystne. Zaletą tego jest 

branża lotnicza, przed pojawieniem się tanich linii lotniczych, wrażenia klientów były okropne, 

odprawa była powolna i żmudna, podobnie jak wejście na pokład, a koszty były wysokie. Jednak gdy 

kilka pionierskich linii lotniczych zdecydowało się na obniżenie kosztów, musiały mieć pewność, że 

zdobędą wystarczającą liczbę pasażerów, więc wysłuchały narzekań swoich zwierząt często latających, 

i oto zrewolucjonizowały nie tylko struktury cenowe, ale także odprawę, wejście na pokład. oraz 

procedury rezerwacji lotów. 

Punkty kontaktowe dla klientów 

Jednym z głównych cyfrowych wkładów w biznes jest zwiększenie liczby punktów kontaktowych z 

klientami. Przed cyfryzacją mainstreamową, w latach 2000., z firmami można było kontaktować się 

telefonicznie lub e-mailem. Obecnie firmy mają możliwość czatowania lub dzwonienia, aby 

komunikować się z agentem pomocy technicznej na żywo w swoich witrynach internetowych, lub mają 

formularze online umożliwiające otwieranie biletów serwisowych w swoich witrynach dla wygody 

klientów. Akceptację zyskują inne technologie, takie jak wideorozmowy z wykorzystaniem WebRTC, 

które umożliwiają klientowi kontakt z centrum wsparcia za pośrednictwem przeglądarki za pomocą 

czatu wideo. Okazuje się to ważne, gdy pracownicy pomocy technicznej muszą rzeczywiście zobaczyć 

produkt i mogą znacznie szybciej przeprowadzić diagnozę i rozwiązywanie usterek. Podobnie ogromny 

rozwój aplikacji mobilnych doprowadził firmy do tworzenia własnych aplikacji, które dodatkowo 

integrują klienta z firmą i zapewniają jeszcze więcej informacji, takich jak lokalizacja. Te aplikacje mogą 

być również używane do wysyłania zdjęć lub filmów produktu do klienta. Podobnie klient może wysłać 

media do centrum wsparcia, aby pomóc technikowi w diagnozie. 

Przekształcanie procesów operacyjnych 

Customer experience może być pierwszym kanałem, w który firma zwraca się do digitalizacji ze 

względu na jego znaczenie i względną łatwość wdrażania nowych technologii. Jednak gdy dyrektorzy 

są pytani o obszary, które odnoszą największe sukcesy i produktywne do digitalizacji, zwykle 

wspominają o digitalizacji procesów. Cyfrowa transformacja procesów operacyjnych może przynieść 

bardzo wczesne korzyści, czasami określane jako zbieranie nisko leżących owoców, dlatego jest to 

atrakcyjny obszar początkowy, na którym można się skoncentrować. 

Cyfryzacja procesów 

Korzyści z cyfryzacji procesów rozciągają się na cały łańcuch wartości, od wczesnego szybkiego rozwoju 

i prototypowania produktu, po zautomatyzowane linie produkcyjne oraz wydajną kontrolę zapasów i 

wysyłkę. Automatyzacja linii produkcyjnej pozwala pracownikom na wykonywanie innych, mniej 

żmudnych, powtarzalnych prac, takich jak nadzorowanie zautomatyzowanych procesów i 

wykorzystywanie ich doświadczenia w produkcji i produktach do kontroli jakości. Procesy digitalizacji 

również oszczędzają pieniądze, ponieważ produkty i zapasy są bardziej efektywnie tworzone i 

uzupełniane przy użyciu automatycznych procedur uzupełniania zapasów w ERP. Cyfryzacja ułatwia 



różnorodne zarządzanie zapasami i kontrolę zapasów, takie jak produkcja na magazyn, produkcja na 

zamówienie lub inżynieria na zamówienie. Odejście od modelu budowania na magazyn do znacznie 

bardziej opłacalnego i wydajnego budowania na zamówienie może mieć ogromny wpływ na koszt 

aktywów związanych z zapasami oraz na surowce i części. 

Mobilność pracowników 

Mobilność jest jednym z największych czynników zwiększających efektywność i produktywność w 

ostatniej dekadzie. Dzięki wszechobecnemu smartfonowi pracownicy są teraz mobilni, a inicjatywy 

takie jak BYOD (przynieś własne urządzenie), a nawet BYOC (przynieś własną chmurę) umożliwiły 

pracownikom mobilność i pracę z dowolnego miejsca w dowolnym czasie. To znacznie poprawiło 

produktywność i innowacyjność. Podobnie centrale VoIP PBX umożliwiają pracownikom pracę z 

dowolnego miejsca, ponieważ połączenia z firmowego systemu telefonicznego mogą być 

przekierowywane na dowolny telefon bezproblemowo i przejrzyście dla dzwoniącego. Dzięki temu 

pracownicy mogą odbierać telefony w podróży, w domu lub w samochodzie, tak jakby byli przy swoich 

biurkach. Systemy VoIP PBX również bezproblemowo integrują się z Internetem, dzięki czemu 

pracownicy mogą uczestniczyć w wideokonferencjach oraz zdalnych spotkaniach i prezentacjach. 

Ponadto mogą współpracować w ramach tych rozmów, udostępniając swoje komputery stacjonarne i 

używając ich jako wspólnych tablic lub prowadząc prezentację. Możliwości zdalnych prezentacji i 

nauczania są ogromne, oszczędzając firmom nie tylko pieniądze na podróże i stracony czas, ale także 

zwiększając współpracę i innowacyjność między rozproszonymi grupami ekspertów. 

Zarządzanie wydajnością 

Wzrost wydajności i efektywności operacyjnej jest wynikiem transformacji cyfrowej. Informacje 

cyfrowe zebrane i zaprezentowane jako wskaźniki wydajności i KPI w formie pulpitu nawigacyjnego 

umożliwiają dyrektorom i menedżerom dokładne zobaczenie, co dzieje się w firmie w czasie 

rzeczywistym. Dziesięć lat temu byłoby to niemożliwe dla większości organizacji, w których niektóre 

nadal opierały się na raportach o stanie wydziałów tworzonych w arkuszach kalkulacyjnych Excela lub 

niepowiązanym, zastrzeżonym oprogramowaniu. Postępy w technikach integracji systemów, takich jak 

interfejsy API (interfejsy programowalne przez aplikacje) i usługi sieciowe, a zwłaszcza pojawienie się 

SaaS (oprogramowanie jako usługa), znacznie zwiększyły możliwość pobierania danych raportów z 

różnych systemów. Umożliwiło to firmom zestawianie i prezentowanie danych operacyjnych i 

zarządczych w postaci pulpitu nawigacyjnego lub danych wejściowych do innych procesów. Big Data i 

zaawansowana analityka idą w tę koncepcję jeszcze dalej, ponieważ wcześniej analityka była oparta na 

danych historycznych, z pewną niejasną analizą trendów. Jednak w środowisku cyfrowym 

oprogramowanie do analizy danych zbiera i analizuje dane w czasie rzeczywistym. Ułatwia to tworzenie 

analizy od planu do wykonania, która umożliwia kierownictwu wizualizację wszystkich zasobów, 

projektów, jednostek biznesowych i pracowników, którymi zarządza, aby sprawdzić, czy działają 

zgodnie z oczekiwaniami w stosunku do swoich celów biznesowych. Analiza od planu do wydajności 

podkreśli nie tylko ogólny stan wydajności, ale także dostarczy szczegółowe raporty szczegółowe 

dotyczące podprojektów lub procedur, aby pomóc zrozumieć, dlaczego stan jest taki, jaki jest. Co 

więcej, dzięki zaawansowanym możliwościom analitycznym Big Data, analiza danych może być teraz 

historyczna, predykcyjna i nakazowa. 

Przekształcanie modeli biznesowych 

Wielu menedżerów biznesu ma wystarczający wgląd we własną działalność i sektor przemysłowy, aby 

z powodzeniem działać. W rzeczywistości często zdarza się, że menedżerowie mają wystarczającą 

samoświadomość, że rozumieją, że zmiana jest konieczna, jeśli firma ma przetrwać, nie mówiąc już o 



rozwoju. Jednak wraz z transformacją cyfrową i Internetem Przemysłowym firmy mogą zmieniać się i 

dostosowywać do nowych innowacyjnych modeli biznesowych. 

Biznes zmodyfikowany cyfrowo 

Problem polega na tym, że modyfikacja strategii biznesowej może prowadzić do tragicznych 

konsekwencji. Weźmy za przykład solidną firmę, która została dostarczona tradycyjnymi środkami. 

Przykładem może być sklep mięsny, który co tydzień dostarcza mięso i krojone mięso na żądanie. 

Jednak rzeźnik dowiaduje się o digitalizacji i e-commerce i, oszołomiony historiami sukcesu, 

postanawia przestać sprzedawać lokalnie i zamiast tego zakłada rynek zakupów online. Co dziwne, 

widzieliśmy te absurdalne historie sukcesu w mediach pod koniec XX wieku, gdy lokalni rzeźnicy 

twierdzili, że produkują i sprzedają ogromne ilości lokalnych ciast, pasztetów, pieczeni jagnięcej i 

innych artykułów spożywczych w Internecie, niezależnie od ograniczeń logistycznych i produkcyjnych. 

Chodzi jednak o to, że modyfikacja modelu biznesowego nie zawsze jest dobrym pomysłem, a w 

rzeczywistości może być bardzo złą sugestią. Obecny model biznesowy rzeźnika okazał się skuteczny, 

tradycyjny i dobrze akceptowany, więc dlaczego miałby chcieć to zmienić? Aby to zrozumieć, spójrzmy, 

jak mogą wystąpić problemy. 

Nowy biznes cyfrowy 

Aby stworzyć nowy biznes lub rozwinąć nowy pomysł, potrzebujesz innowacji i ogromnej ilości 

wyobraźni, wytrwałości i poświęcenia. W przypadku rzeźnika rozpoczynającego działalność online, 

musiałby upewnić się, że jego obecna baza klientów podąży za nim i będzie pozytywnie nastawiona do 

zmiany kierunku. W końcu klienci rzeźnika mogą z nim handlować ze względu na jego tradycyjne 

metody, ponieważ być może oni również nie są zdigitalizowani, a nawet mają taką przyszłą zdolność. 

Byłoby nieuniknione, że rzeźnik straciłby więcej klientów niż zyskałby dzięki całkowitej transformacji 

cyfrowej. Rzeźnik byłby znacznie lepszy, gdyby prowadził tradycyjny biznes równolegle z nową cyfrową 

inicjatywą biznesową, przynajmniej dopóki nie zdobędzie doświadczenia w niuansach marketingu 

internetowego, poświęcając czas i energię na budowanie tożsamości, nowej bazy klientów i linii 

produktów nadaje się do handlu w świecie online. Problem jest oczywiście jeszcze głębszy, gdy 

wprowadzasz nowe produkty lub usługi, a zwłaszcza rozpoczynasz nowy biznes lub wchodzisz na nowy 

rynek cyfrowy. Problem polega na tym, że nie jest łatwo przewidzieć, jak zareagują klienci, a start-up 

nieuchronnie będzie miał trudności z realizacją celów i towarów na samym początku, dopóki nie 

zbuduje tożsamości i reputacji. Dlatego zmiana modelu biznesowego lub technologii tylko ze względu 

na to nie zawsze jest sprytna. Spójrzmy na przykład na jeden scenariusz ze świata rzeczywistego. Firma 

technologiczna, która była jednorożcem wyceniona na 2,8 miliarda dolarów jako startup, nie spełniła 

oczekiwań i po kilku latach rozwoju, nigdy nie handlowała, upadła i zbankrutowała. Ten obrót 

wydarzeń nastąpił po prostu dlatego, że firmie nie udało się dostarczyć spójnego produktu. Firma 

zajmowała się płatnościami mobilnymi i miała świetny pomysł, rozsądny sprzęt i dużą niszę rynkową 

do wypełnienia - telefony komórkowe akceptujące płatności kartą kredytową. Jednak firma, która 

kiedyś twierdziła, że będzie większa niż Google i Alibaba, zbankrutowała tylko dlatego, że nie miała 

stabilnego produktu, ponieważ przechodziła na najnowszą technologię – nigdy nie była zadowolona z 

technologii, z której korzystała. Problem nie polegał jednak na unowocześnianiu technologii per se, ale 

na tym, że za każdym razem firma musiała podejmować kolejną masową kampanię marketingową i 

reklamową, aby promować tę nową technologię, tracąc więcej potencjalnych klientów niż pozyskała 

po drodze. Jednak mówiąc to, zawsze rozsądnie jest przyjrzeć się alternatywom i innym opcjom 

biznesowym i to właśnie sprawia, że biznes cyfrowy jest tak popularny. Analizując dane i dane 

dotyczące wydajności, firma może ustalić prawdziwe potencjalne dane i trendy, a tym samym uzyskać 

wiarygodną analizę trendów. 



Cyfrowa globalizacja 

Cały sens cyfryzacji polega na tym, że przemysł przemysłowy i Przemysł 4.0 mogą obejmować globalne 

sieci. Efekt globalny, poczucie współpracy i budowania zespołu ponad granicami, sprawia, że IoT jest 

opłacalny. Zastanówmy się przez chwilę, jak przemysł mógłby być wykonalny, gdyby każdy dział 

przemysłu robił swoje. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że przemysł zależy od prawdziwych analiz, procedur 

i procesów produkcji , możemy powiedzieć, że te cele doprowadzą do powstania ostatecznego 

produktu. Jednak nie zawsze tak jest. Analizując dane, widzimy, że proces od danych do informacji, a 

potem do wiedzy, bywa niejasny. Dlatego musimy rozważyć porównywanie danych w rozległym 

środowisku globalnym w celu agregacji, a następnie wykorzystania tego jeziora danych jako puli do 

analizy. Im większe jezioro danych, tym bardziej prawdopodobna będzie nasza analiza. Aby osiągnąć 

globalną akceptację danych, musimy zaakceptować fakt, że globalne zbiory danych są nie tylko godne 

zaufania, ale niezbędne do pozyskiwania informacji i wiedzy. 

Zwiększ wydajność operacyjną 

Konsultanci często podkreślają, że celem Internetu Przemysłowego czy Przemysłu 4.0 jest zwiększenie 

wydajności pracy w przemyśle. To jednak tylko częściowo prawda. Projekty przemysłowe i biznesowe 

mają na celu zapewnienie wydajności, automatyzacji i zysków w całym łańcuchu dostaw. Jednak mają 

rację, podkreślając znaczenie wydajności operacyjnej, ponieważ jest ona najważniejsza dla całej firmy, 

a Przemysł 4.0 nadaje się do zwiększenia produktywności, wydajności i zaangażowania klientów. 

Połącz OT z IT 

Największym problemem połączenia OT (technologii operacyjnej) z IT (technologii informacyjnej) jest 

to, że mają one zupełnie inne cele i aspiracje. W rzeczywistości jest to podobne do łączenia operacji i 

rozwoju w devops. W rzeczywistości OT dotyczy produkcji, a pracownicy i technicy OT ewoluowali 

poprzez inny sposób myślenia. Pracownicy OT przeszli przez przemysłową siłę roboczą, gdzie 

pracownicy są zorientowani na pracę i oczekują, że praca, którą wykonują, jest niezbędna do 

wytwarzania produktu. Pracownicy OT ciężko pracują w trudnych warunkach i pracują nad realizacją 

celów produkcyjnych oraz ściśle współpracują z pracownikami fabryki w ramach zespołu. Z drugiej 

strony informatyka jest znacznie bardziej dostosowana do przedsiębiorstwa i biznesu, a oni 

wykorzystują swoją wiedzę, aby kierować innymi działami, aby korzystać z wydajnych i produktywnych 

metod i technologii. IT ma tendencję do przewodzenia, a nie współpracy, co może powodować stres, 

ale tak czy inaczej integracja OT i IT jest niezwykle ważna dla biznesu. Dlatego ważne jest, aby najpierw 

zaplanować konwergencję OT i IT na początkowym etapie przed konwergencją. Na tym etapie 

poprzedzającym konwergencję ważne jest stosowanie standardów akceptowanych na szczeblu 

międzynarodowym oraz określenie strategii firmy, aby zaplanowano dostosowanie. Gdy dział IT i 

biznes uzgodnią strategię konwergencji, można rozpocząć rzeczywisty proces konwergencji OT i IT. 

Konwergencja zostanie uznana za zakończoną po osiągnięciu określonego celu etapowego i osiągnięcia 

kamieni milowych. Zazwyczaj wskazują one na infrastrukturę konwergentną, w której każde urządzenie 

ma adres IP i podlega scentralizowanemu systemowi zarządzania siecią. Gdy wszystkie urządzenia w 

sieci znajdują się pod wspólnym zarządzaniem OT i IT, istnieje możliwość współpracy w zakresie 

rozwoju i utrzymania. Następnym krokiem po zbieżności jest wyrównanie. Poruszyliśmy to wcześniej. 

Dopasowanie IT do biznesu to najlepsze praktyki i IT musi zapewnić, że dostosowuje swoją strategię i 

taktykę do strategii biznesowej firmy. Możemy uznać firmę na poziomie inżynierskim i technicznym, 

gdy urządzenia i systemy są dostępne zdalnie przez Internet. Co więcej, jest to idealne rozwiązanie, 

gdy inżynierowie i informatycy współpracują w celu stworzenia wykresu wszystkich aplikacji i źródeł 

informacji, takich jak odmienne bazy danych. Ponadto najlepszą praktyką dla działu IT jest integracja 

wszystkich aplikacji, systemów i źródeł danych ze wspólnym systemem zarządzania tożsamością i 



dostępem, obejmującym całe przedsiębiorstwo. Ostatnim krokiem jest budowanie na wyrównaniu 

systemów poprzez zintegrowanie ich wszystkich w ramach jednej planowanej architektury. To na tym 

etapie firma realizuje oszczędności, efektywność operacyjną i przewagę konkurencyjną. Najważniejsze 

jest to, że łącząc działy OT i IT, kierownictwo musi dokładnie zaplanować każdy etap przed podjęciem 

działań; jest to coś, co OT uznałby za bardziej naturalne niż bardziej oportunistyczne IT. 

Zwiększ produktywność dzięki automatyzacji 

Istotną częścią automatyzacji w produkcji jest usuwanie, tam gdzie to możliwe, wszelkich ludzkich 

działań lub interakcji z procesu produkcyjnego. Warunkiem osiągnięcia tego celu jest to, aby sterowniki 

procesów do systemów, maszyn i urządzeń mogły przypisywać zadania przetwarzania. Nazywa się to 

M2M, komunikacją maszyna-maszyna, aw kontekście interakcji człowiek-maszyna jest istotnym 

elementem inteligentnej fabryki, ponieważ tworzy systemy cyber-fizyczne. CPS komunikuje się za 

pośrednictwem Internetu, a za pośrednictwem Internetu rzeczy i usług tworzy nowe modele zakładów 

i poprawia ogólną wydajność sprzętu (OEE). Jednak nie tylko w procesach przemysłowych M2M są 

powszechne, ponieważ są one wszechobecne w wielu procesach biznesowych, a nawet w każdym 

procesie, w którym inteligentne urządzenia sieciowe odgrywają rolę w łańcuchu procesów. Połączenie 

tych cyfrowych urządzeń w sieć będzie również ogromnym spinoffem dla firm telekomunikacyjnych i 

dostawców usług internetowych, którzy będą musieli zapewnić transport ruchu między urządzeniami. 

Rzeczywiście, firmy telekomunikacyjne przewidują ogromny wzrost liczby SIMS i modemów danych 

zintegrowanych z wszelkiego rodzaju zdalnymi urządzeniami, takimi jak automaty sprzedające, 

połączone samochody, ciężarówki do zarządzania flotą, inteligentne liczniki, a nawet sprzęt do 

zdalnego monitorowania stanu zdrowia do 2020 roku. Automatyzacja jest drogą naprzód i, jak właśnie 

widzieliśmy, w dużym stopniu opiera się na efektywnym M2M w łańcuchu procesów. M2M powinno 

odgrywać dużą rolę w procesie konwergencji biznesowej i transformacji cyfrowej, ponieważ nie tylko 

poprawia produktywność poprzez ogólną wydajność sprzętu, ale także pozwala na nowe i innowacyjne 

modele biznesowe. 

Opracuj nowe modele biznesowe 

Firmy przemysłowe tworzą swoje modele biznesowe w oparciu o strategię konkurencyjną, która 

obejmuje zróżnicowanie działalności, przywództwo kosztowe i koncentrację. W większości branż, 

zwłaszcza w produkcji, ta strategia jest nadal aktualna. Jednak wraz z pojawieniem się cyfryzacji i 

łączności pojawiły się nowe sposoby patrzenia na tradycyjnie rozsądne strategie tworzenia i 

przechwytywania wartości. W miarę jak kierownictwo koncentruje się na cyfryzacji i być może dalszej 

ewolucji w kierunku Przemysłu 4.0, powinni oni zdać sobie sprawę z ogromnych możliwości innowacji 

w zakresie tworzenia wartości i przechwytywania wartości. Usługi i techniki oparte na chmurze 

zwiększyły potencjał tworzenia i przechwytywania wartości do takiego poziomu, że istniejące modele 

biznesowe będą wymagały ponownego przemyślenia. U podstaw modelu biznesowego lub strategii 

każdej firmy leży tworzenie wartości, ponieważ jest to jedyny powód istnienia większości firm. 

Tworzenie wartości polega na zwiększeniu wartości oferty - produktów lub usług firmy - co zachęca 

klientów do płacenia za nie lub korzystania z nich w sposób korzystny dla firmy. W produkcji i biznesie 

skoncentrowanym na produkcie tworzenie wartości historycznie oznaczało wytwarzanie lepszych 

produktów o większej liczbie funkcji niż konkurencja. Wymagało to od firm zidentyfikowania trwałych 

potrzeb klientów i spełnienia ich dzięki dobrze zaprojektowanym rozwiązaniom. Oczywiście inne firmy 

starałyby się zaspokoić te same potrzeby klientów, więc konkurencja byłaby wynikiem funkcji, jakości 

i ceny. Celem strategicznym było tworzenie i sprzedaż produktów z nadzieją, że gdy produkt stanie się 

przestarzały, klient kupi zamiennik. Jednak Internet Przemysłowy dał szansę na zrewolucjonizowanie 

sposobu, w jaki firmy mogą tworzyć i sprzedawać produkty. Nie ma już żadnego usprawiedliwienia dla 

jednorazowego cyklu życia produktu, ponieważ producenci mogą śledzić zachowanie klientów i 



oferować aktualizacje bezprzewodowe, nowe funkcje i funkcje przez cały cykl życia produktu. Ponadto 

produkty nie są już w izolacji. Wraz z nadejściem Internetu Rzeczy najważniejsza jest łączność i 

produkty mogą wchodzić w interakcje z innymi produktami. Łączność prowadzi do nowych spostrzeżeń 

i produktów dzięki analizom, które poprawiają prognozowanie, optymalizację procesów, wsparcie 

cyklu życia produktu i lepszą obsługę klienta. W konsekwencji nowoczesne modele biznesowe skupiają 

się na kliencie, tworząc wartość doświadczenia. Internet rzeczy ułatwia biznesowi spojrzenie na 

doświadczenia klienta w nowy sposób, od tego, jak początkowo postrzegają oni produkt, jak go 

używają i z czym się łączy, a ostatecznie dowiadują się, co jeszcze produkt może zrobić lub jakie usługi 

lub funkcje mogą zostać zrewitalizowane produkt. Ponadto zarabianie na produkcie nie jest już 

ograniczone do początkowej sprzedaży, ponieważ teraz istnieje potencjał dla innych źródeł 

przychodów, takich jak usługi o wartości dodanej, subskrypcje i aplikacje. Podobnie jak w przypadku 

tworzenia wartości, sposób, w jaki firmy wychwytują wartość, zmienił się wraz z pojawieniem się usług 

w chmurze, co prowadzi do monetyzacji wartości klienta. Tradycyjnie, w większości firm opartych na 

produktach, przechwytywanie wartości polegało po prostu na ustaleniu odpowiedniej ceny, aby 

zmaksymalizować zyski ze sprzedaży produktów dyskretnych. Oczywiście jest to uproszczony pogląd, 

ponieważ większość firm wkłada dużo energii i kreatywności prezentując i promując swoje produkty 

oraz szukając kluczowych wyróżników na tle konkurencji. Jednak firmy mogą teraz maksymalizować 

marże i wykorzystywać swoje podstawowe kompetencje, aby wprowadzić produkt na rynek. Co więcej, 

mogą to zrobić, kontrolując kluczowe punkty w łańcuchu wartości, takie jak koszty towarów, siła marki 

lub patenty. Mogą również dodać personalizację i kontekst, aby zablokować klientów, co prowadzi do 

powtarzających się przychodów. 

Zastosuj inteligentne architektury i technologie 

Innowacje mają kluczowe znaczenie w opracowywaniu nowych modeli biznesowych i możliwości. 

Jednak aby firmy mogły w pełni wykorzystać możliwości, będą musiały opanować trzy podstawowe 

kompetencje - przetwarzanie oparte na czujnikach, analitykę przemysłową i inteligentne aplikacje 

maszynowe. 

Obliczenia oparte na czujnikach 

Przetwarzanie sterowane czujnikami jest podstawą Internetu przemysłowego, ponieważ czujniki 

zapewniają połączenie między analogowym światem naszego środowiska, takim jak temperatura, 

napięcie, wilgotność i ciśnienie, a cyfrowym światem komputerów. Czujniki zapewniają obiektom 

percepcję ich stanu i otoczenia oraz dostarczają dane wymagane przez systemy do uzyskania wglądu 

w procesy przemysłowe. Czujniki dostarczają tylko surowe dane w celu uzyskania praktycznych 

spostrzeżeń i analiz. 

Analityka przemysłowa 

Analityka przemysłowa przekształca surowe dane środowiskowe zebrane z być może tysięcy czujników 

na zrozumiałe dla człowieka spostrzeżenia i wiedzę. Analytics tradycyjnie, ze względu na ograniczenia 

technologii, koncentrowało się na danych historycznych, takich jak miesięczne raporty sprzedaży. 

Jednak wraz z pojawieniem się chmury obliczeniowej i masowego przechowywania danych 

zaawansowana analityka stała się komercyjnie dostępna dla każdego. Zaawansowana analityka 

zapewnia teraz przemysłowi historyczne, diagnostyczne, predykcyjne, a nawet proskrypcyjne dane 

analityczne. Te zaawansowane algorytmy analityczne zapewniają wgląd nie tylko w to, co się 

wydarzyło, ale także dlaczego to się stało, kiedy może się powtórzyć i co możesz z tym zrobić. 

Inteligentne aplikacje maszynowe 



Analityka ma ogromne znaczenie w scenariuszach przemysłowych, ponieważ dostarcza praktycznych 

spostrzeżeń, które ułatwiają inteligentną kontrolę procesów i proaktywne podejmowanie decyzji. 

Jednak wykorzystanie proaktywnych korzyści płynących z analiz predykcyjnych wymaga inteligentnych 

maszyn, które są nie tylko mechaniczne, ale mają wbudowaną inteligencję. Te inteligentne maszyny 

będą miały samoświadomość, nie w kategoriach filozoficznych, ale świadomość własnego i aktualnego 

stanu procesu dzięki autodiagnostyce. Możliwość przewidywania zdarzeń związanych z awarią 

komponentów zapewnia metody przejścia od naprawy awarii do naprawy przed awarią, co ma 

ogromne korzyści ekonomiczne dla przemysłu. Jednak prawdziwą korzyścią posiadania inteligentnych 

maszyn jest to, że mogą się one integrować i współpracować ze sobą w różnych domenach. Umożliwia 

to programistom wykorzystanie innowacji podczas tworzenia inteligentnych aplikacji. Uzyskanie 

optymalnych korzyści z inteligentnej, połączonej technologii wymaga strategicznego przemyślenia, 

świadomości technicznej i innowacji. Jednak cała ta kreatywność musi opierać się na solidnej 

architekturze technicznej i infrastrukturze, która wymaga platformy IIoT. Przemysłowa platforma 

internetowa nadal jest niedojrzała, więc nadal istnieją luki w interoperacyjności i wymianie informacji. 

Obecnie jest to nadrzędne wyzwanie techniczne dla firm, które chcą mieć mapę drogową dla Internetu 

przemysłowego. 

Przekształć siłę roboczą 

W latach 70. liderzy biznesu obawiali się, że automatyzacja linii produkcyjnych za pomocą robotów 

zastąpi pracę wykonywaną przez ludzi i skutecznie sprawi, że stanie się ona zbędna. Problem polegał i 

nadal polega na tym, że pracownicy są sercem i duszą firmy, chyba że prowadzisz zakład produkcyjny, 

w którym nie palisz światła. W tamtym czasie dyrektorzy generalni twierdzili, że zmniejszenie 

pracochłonnej siły roboczej z pracy żmudnej, brudnej, nudnej lub niebezpiecznej jest korzystne dla 

pracownika dla firmy. Tym liderom biznesowym udało się przekonać samych siebie, że inicjatywa 

automatyzacji była humanitarna i ekonomiczna. Co więcej, był to skuteczny sposób na zwiększenie 

produktywności i wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i zwiększeniu premii. Nic 

dziwnego, że związki zawodowe i osoby, których miejsca pracy i źródła utrzymania były zagrożone, 

usilnie sprzeciwiały się tej strategii, wskazując, że zagrożone są nie tylko one. Chociaż w tamtym czasie 

dla dyrektorów generalnych atrakcyjne mogło być zmniejszenie obciążenia i kosztów operacyjnych 

oraz odciążenie pracowników o niskich kwalifikacjach, przy jednoczesnym inwestowaniu w 

wykwalifikowanych informatyków, którzy mogliby wykonywać różnorodne zadania, założenie to było 

błędne. Paul Krugman w 1996 roku wyobraził sobie scenariusz, w którym: 

„Technologia informatyczna doprowadziłaby do zmniejszenia, a nie zwiększenia, zapotrzebowania na 

wysoko wykształconych pracowników, ponieważ wiele z tych wysoko wykształconych pracowników 

można by faktycznie zastąpić wyrafinowanym przetwarzaniem informacji - w rzeczywistości 

zastąpiłoby się je łatwiej niż dużą ilością pracy fizycznej”. 

Słowa Paula Krugmana okazały się głębokie, ponieważ obecnie widzimy, że automatyzacja zastępuje 

nie tylko dorywczą siłę roboczą, ale także wysoko wykwalifikowanych pracowników, podczas gdy siły 

rynkowe zastąpiły wykwalifikowanych miejsca pracy oprogramowaniem. Kariery w tworzeniu 

oprogramowania i programowaniu były kiedyś, nawet w 2012 roku, promowane przez uniwersytety i 

uczelnie jako praca przyszłości, kiedy teraz znajdują się na czele kolejki automatyzacji. To 

niepodważalna prawda, że siła robocza będzie się zmniejszać, ale biznes również będzie musiał się 

zmienić, aby sprostać wymogom ery cyfrowej łączności. Firmy będą potrzebować analityków 

biznesowych, strategów, analityków danych i osób biegłych w opracowywaniu algorytmów zgodnych 

ze strategią firmy. Zbieranie ogromnych ilości danych operacyjnych to jedno, ale jeśli nie potrafisz 

sformułować prawidłowych pytań i nadać sensu odpowiedziom, jest to bezwartościowe. W związku z 

tym zmniejszenie liczby pracowników nisko opłacanych pracowników fizycznych będzie operacyjnie 



korzystne w krótkim okresie, ale wszelkie krótkoterminowe korzyści zostaną przytłaczane przez koszty 

zatrudniania ekspertów, gdy firma przechodzi w erę cyfrową. 

 


