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Polski przemysł uzyskał 1,9 punktu, co 

wskazuje na pilną potrzebę wdrożenia 

usprawnień w kierunku transformacji 

cyfrowej.

Raport Digi Index 2020:

https://new.siemens.com/pl/pl/o-firmie/raporty-siemens/digi-index.html

https://new.siemens.com/pl/pl/o-firmie/raporty-siemens/digi-index.html


Kluczowe trendy rynkowe wymuszają coraz szerszego wdrażania 
cyfryzacji oraz wprowadzania wydajnych automatycznych procesów.

Trendy rynkowe Wymagania wobec intralogistyki…

Bum E-commerce: szybkie zmiany 
oferowanych produktów, dostawy coraz 
mniejszych zamówień, krótkotrwałe 
szczyty zamówień.

Wdrażanie dopasowanych i 
skalowalnych procesów 
logistycznych.

Konieczność zwiększenia szybkości 
dostaw oraz precyzyjne definiowanie 
czasu doręczenia towaru.

Wykorzystanie platform internetowych
w pełni połączonych z infrastrukturą 
magazynową.

Rosnący niedobór miejsca, przy 
jednoczesnym wzroście ilości  
zamówień.

Poprawa przepływu towar, 
zwiększenie wydajności i 
dostępności systemów 
logistycznych. Ograniczenie 
przestojów serwisowych.

Wzrost cen energii elektrycznej jak 
również świadomości dotyczącej jej 
nadmiernego zużycia.

Zapewnienie, że systemy są 
energooszczędne oraz zużycie 
energii i surowców przejrzyste. 

Brak wykwalifikowanej kadry 
(szczególnie IT) przy jednoczesnym 
wzroście automatyzacji.

Zmniejszenie wpływu ludzi na 
poprawność pracy automatyki i 
systemów IT.



Architektura systemu automatyki w połączeniu z warstwą IT

Poziom 
OT

Poziom 
IT



Rozwiązania dla przemysłowego IoT
Otwartość i wysoki poziom funkcjonalności

Koncentracja i analiza danych z 

różnych źródeł w systemach 

nadrzędnych

Komunikacja z urządzeniami polowymi za 

pomocą wbudowanych interfejsów 

szeregowego, Ethernet, Arduino i otwartych 

protokołów tj. OPC UA, S7 itp.

Konwersja protokołów, tworzenie 

własnych aplikacji

Bezpieczny transfer danych do 

systemów IT, zdalny dostęp

Monitoring procesów, gromadzenie 

i optymalizacja danych

Agregacja danych, komunikacja z systemami 

IT za pomocą otwartych protokołów tj. OPC 

UA, MQTT itp. Możliwość zdalnego dostępu 

VPN. 

Możliwość uruchamiania własnych aplikacji 

lub wykorzystania dostępnych narzędzi do 

przetwarzania danych, konwersji protokołów. 

Analiza i przetwarzanie danych na poziomie 

nadrzędnych systemów IT, np. chmur 

obliczeniowych.
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Współpraca OT / IT
Przegląd dostępnych możliwości na poziomie hardware

Bramki IOT
i aplikacje pośredniczące

Rozwiązania PC-Based
(SCADA, Edge)

Klasyczne sterowniki PLC

Wysoki poziom integracji OT / IT Średni poziom integracji OT / IT Niski poziom integracji OT / IT



Omówienie dostępnych protokołów komunikacyjnych na poziomie 
PLC oraz innych oraz dedykowanych bramek IoT.

Open User Communication

(ISO-on-TCP, TCP, UDP)

HTTP FTPMQTT SQL

Webserver API
Poziom OT

Poziom IT
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Szyfrowanie 
danych

Obsługa certyfikatów SSL / TLS



Webserver API / HTTPS

API programistyczne umożliwiające dostęp do danych sterownika 

PLC poprzez serwer WWW

• Możliwość zapisu i odczytu danych do / z sterownika z poziomu zewnętrznych 

aplikacji przy pomocy Webserver API

• Wymiana danych w formacie JSON

• Komunikacja w oparciu o protokół HTTPS

Biblioteka komunikacyjna do realizacji połączenia z systemami 

nadrzędnymi po protokole HTTP(S)

• Możliwość szyfrowania komunikacji w oparciu o certyfikaty SSL/TLS

• Obsługa podstawowych metod HTTP: GET i POST

• Implementacja za pomocą prostych bloków funkcyjnych – nie jest konieczna 

znajomość zaawansowanych zagadnień IT

• Zastosowanie w komunikacji z systemami IT wspierającymi protokół HTTP(S), 

chmurami obliczeniowymi i aplikacjami WEB



MQTT

Biblioteka kliencka do realizacji połączenia z systemami 

nadrzędnymi po protokole MQTT

• Lekki protokół komunikacyjny przeznaczony dla systemów IoT

• Możliwość szyfrowania komunikacji w oparciu o certyfikaty SSL/TLS

• Obsługa publikacji oraz subskrypcji wiadomości

• Implementacja za pomocą prostych bloków funkcyjnych

• Możliwość bezpośredniej komunikacji z większością chmur obliczeniowych

MQTT
Komunikacja z usługą IoT Core w chmurze Amazon Web Services



SQL

Biblioteka kliencka do realizacji bezpośredniego połączenia

z serwerem Microsoft SQL Server

• Możliwość bezpośredniego zapisu i odczytu danych do / z bazy danych SQL z 

poziomu sterownika PLC

• Implementacja za pomocą prostych bloków funkcyjnych

• Komunikacja w oparciu o protokół TDS (Tabular Data Stream)

SQL
Komunikacja z serwerem Microsoft SQL Server Express



Do czego wykorzystywać dane?

1. Wymiana danych z 

nadrzędnymi systemami 

zarządzającymi np. WMS

Zazwyczaj wykorzystują bazy 

danych np. SQL

2. Wymiana danych z 

nadrzędnymi dedykowanymi 

aplikacjami stworzonymi pod 

konkretne potrzeby np. 

predictive maintenance

3. Zbieranie danych z myślą o 

przyszłym wykorzystaniu, nie 

mając konkretnego 

zapotrzebowania – Big Data



Architektura współczesnego systemu WMS (Warehous Management System)

Architektura 

rozproszona

• zapewnia najwyższą 

możliwą dostępność

• Przewidziana do pracy 

24/7

•Umożliwia dynamiczną 

skalowalność



Zbieranie danych i wyciąganie z nich wniosków np. w celu predykcji zdarzeń

Poprawa działań 

serwisowych  

dzięki wyciąganiu 

wniosków ze 

zbieranych na 

bieżąco danych

Przykład: System do monitoringu 

uślizgu pasa w przenośniku / 

Wyświetlanie danych jako usługa

Sterowanie magazynem w 

świecie rzeczywistym



Główna rozdzielnia zasilająca obiekt logistyczny / magazyn

Proste urządzenie IoT zbierające dane z 
rozdzielni głównej, połączenie z internetem
oraz aplikacją w chmurze

Aplikacje chmurowe 

do zdalnego 

zarządzania energią

Zarządzanie energią w obiekcie logistycznym



Zarządzanie energią w obiekcie logistycznym

Przejrzysty interfejs aplikacji dostępny z dowolnego 
urządzenia mobilnego poprzez przeglądarkę interntową

Możliwość analizy historycznych danych 
dotyczących zużycia energii oraz predykcja 
dotycząca mocy 15-minutowej.



Cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo instalacji

• Zabezpieczenia on-site

• Wdrażanie polityk i procedur bezpieczeństwa
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Bezpieczeństwo sieci

• Zapory sieciowe, VPN

• Systemy monitorujące, sieci DMZ

• Szyfrowanie ruchu sieciowego 

Integralność systemu sterowania

• Aktualizacje systemu

• Zarządzanie użytkownikami

• Zabezpieczenia programu sterującego i sterownika 

PLC przed niepowołanym dostępem

Defense in Depth
https://support.industry.siemens.com/cs/

ww/en/view/77431846
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