Monosti vyuitia
Internetu

vo výrobnom podniku (3)
3. Internet a jeho technológie
Internet je celosvetové prepojenie poèítaèov rôzneho druhu
a urèenia, vytvorené na základe jednotného komunikaèného protokolu TCP/IP, resp. celej mnoiny (sady, zásobník  stack)
vzájomne kooperujúcich protokolov  predpisov pre vzájomnú výmenu dát. TCP/IP je pritom otvorený tandard, ktorý implementujú do svojich technológií vetci významní producenti (aj v oblasti priemyselných riadiacich systémov).
TCP/IP je vrstvená mnoina protokolov, èo znamená, e komunikaèný proces je rozdelený do viacerých èastí  hierarchických
vrstiev. Kadá vrstva riadi podradenú vrstvu a je riadená nadradenou vrstvou. Vo veobecnosti protokoly TCP/IP a na nich zaloené sluby realizujú 4-vrstvový sieový model, konkrétne (hierarchicky):
1. aplikaèná vrstva  protokoly ako napr. SMTP, FTP alebo HTTP,
2. transportná vrstva  protokoly ako napr. TCP alebo UDP,
3. sieová vrstva  protokoly ako napr. IP alebo ARP,
4. vrstva sieového rozhrania protokoly Ethernet, Token Ring,
Token Bus, protokol Point to Point.
truktúra hlavných protokolov TCP/IP je zobrazená na obr. 2, prièom zobrazené protokoly znázoròujú iba najèastejie pouívané
protokoly a ich väzby.
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úroveò riadenia logického spoja a riadenia prístupu k prenosovému médiu. Práve spôsob riadenia prístupu k médiu urèuje, èi bude prenos deterministický, alebo nie.
Sieové rozhranie Ethernet
Dnes najrozírenejím sieovým rozhraním je Ethernet, ktorý je
zaloený na tandarde IEEE 802. Pôvodný Ethernet je zaloený
na tandarde IEEE 802.3, ktorý definuje prenosovú rýchlos
10 Mbit/s a metódu prístupu k médiu CSMA/CD. Táto metóda je
nedeterministická, èo prakticky znamená, e sa nedá s urèitosou
rozlíi, èi je sie funkèná, alebo nie. Vzh¾adom na to, jeho pouitie
v riadiacich aplikáciách, ktoré vyadujú prácu v reálnom èase, nie
je moné.
V snahe prekona tieto obmedzenia sa uvedené sieové rozhranie
ïalej rozvíja. V súèasnosti je k dispozícii FastEthernet s prenosovou rýchlosou 100 Mbit/s (IEEE 802.3u), aj Gigabit Ethernet
s prenosovou rýchlosou 1 Gbit/s (IEEE 802.3z). Ïalie zdokonalenie tohto tandardu priniesli tandardy IEEE 802.1D/p (rozírenia real-time) a IEEE 802.1q (prepínanie spojenia). Tieto inovácie
spolu s vylepeným kontrukèným rieením umoòujú vyuitie
Ethernetu na komunikáciu v reálnom èase. V praxi sú tieto rieenia známe aj pod názvom Industrial Ethernet [5].
Ïalie sieové rozhrania
V snahe prepoji TCP/IP protokol s existujúcimi priemyselnými
zbernicami a protokolmi boli vyvinuté ïalie sieové rozhrania,
ktoré je moné poui pre TCP/IP protokol, resp. v prepojení s rozhraním Ethernet. Patrí sem napr. Modbus/TCP od firmy
Schneider-Electric, Ethernet/IP firmy Rockwell, HSE od Fieldbus
Foundation alebo EtherFIP od WorldFIP. Ide vlastne o kombináciu
protokolov deterministických priemyselných zberníc a TCP/IP,
resp. Ethernetu. Trochu odliným prístupom je rieenie pod¾a
tandardu IEEE 1855  Precision Time Protocol, ktorého cie¾om je
rozíri Ethernet o monosti práce v reálnom èase.
4. Internetové technológie a aplikácie

Obr.2 Preh¾ad základných súèastí sady protokolov TCP/IP

Základné dokumenty opisujúce protokoly TCP/IP a ich vývoj sú
tzv. RFC (Requests for Comments) [4]. Napríklad protokol TCP
opisuje RFC 793, protokol IP verziu 6 RFC 1883, protokol Point-toPoint RFC 1661. Bliie informácie o protokoloch TCP/IP a dokumentoch RFC, ktoré ich definujú, nájdeme napríklad v [2], [3], [4].
Dokumenty RFC majú charakter odporúèania, èo v praxi znamená, e ich implementácia v produktoch jednotlivých výrobcov nemusí by identická a kompatibilná.
3.1 Vrstvy sieového rozhrania
Pre priemyselné riadenie má rozhodujúci význam vrstva sieového
rozhrania, ktorá urèuje, èi determinizmus prenosu je zabezpeèený,
alebo nie. Pod¾a modelu OSI, aj pod¾a projektu IEEE 802, je pod
sieovou vrstvou ete linková a fyzická vrstva. Fyzická vrstva zodpovedá za prenos údajov po prenosovom médiu a linková vrstva
zodpovedá za spo¾ahlivý, a najmä bezchybný prenos údajov z jedného uzla siete do druhého. Linková vrstva sa ïalej delí na pod-
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Internetové technológie sú implementáciou internetových tandardov a protokolov do ucelených súborov distribuovaných programových modulov, sluieb, súvisiacich nástrojov a metodológií,
ktoré umoòujú tvorbu tak systémových, ako aj aplikaèných rieení. Vyuívajú sa dnes vo ve¾mi irokom rozsahu a pre nasadenie vo
výrobnom podniku ve¾mi zaujímavé monosti poskytujú najmä tieto technológie:
 Webová technológia  vyuitie komunikaèného protokolu
HTTP (hypertext transfer protocol), znaèkového jazyka HTML
(hypertext markup language) a súvisiacich WWW sluieb a nástrojov na tvorbu hypermediálnych dokumentov, distribuovaných na Internete. Táto technológia priniesla najdynamickejí
nárast moností vyuitia Internetu a stala sa základom pre mnohé ïalie technológie.
 e-Business  (odvodené od e-mail a pod.) predstavuje elektronické podnikanie a rieenie vetkých súvisiacich èinností (ako je
nákup, predaj, vzahy s dodávate¾mi a zákazníkmi, poskytovanie
sluieb atï.) prostredníctvom Internetu, predovetkým prostredníctvom WWW. Mnohé firmy dnes u ponúkajú a vyuívaAT&P journal 7/2004

jú sluby a tovar prostredníctvom Internetu, spolupracujú, vzájomne sa podporujú atï. Typickým príkladom je napr.
Amazon.com  virtuálny obchod so irokou ponukou sluieb.
Elektronické podnikanie predstavuje novú a dynamicky sa rozvíjajúcu oblas internetových aplikácií, ktorá zahàòa celý komplex èinností a sluieb, kam patrí napríklad elektronický marketing, prieskum trhu, reklamné kampane, výmena údajov (EDI 
electronic data exchange), podpora on-line aj off-line komunikácie (chat, e-mail) a mnohé ïalie monosti, napríklad:
 e-commerce  predovetkým obchodovanie  nákup a predaj
tovaru a sluieb, aj keï v praxi sa èasto tento pojem zamieòa
s pojmom elektronické podnikanie,
 B2B (business-to-business)  èas elektronického podnikania zameraná na obchodovanie medzi firmami,
 B2C (business-to-customers)  èas elektronického podnikania zameraná na zákazníkov,
 virtual stores, storefronts  virtuálne obchody, obchodné
centrá, zamerané na priamy nákup spravidla tovaru (ponukové katalógy, elektronický nákup a platby atï.),
K týmto monostiam sa pridávajú novokoncipované pecifické
sluby, napr.
 e-learning  elektronické uèenie, zaloené na metodike ditanèného vzdelávania a vyuívajúce elektronické médiá,
Internet a WWW na poskytovanie nových vzdelávacích sluieb a moností najmä v oblasti ïalieho a celoivotného vzdelávania. Hlavným prínosom je najmä monos rýchlej aplikácie
na takmer neobmedzenú skupinu záujemcov, èasová a geografická nezávislos, flexibilita a monos vyuívania rôznych
podporných nástrojov, ako sú zdie¾ané aplikácie, on-line komunikácia, telekonferencie
 ASP (application service providing)  poskytovanie ucelených aplikaèných sluieb. Aj keï v princípe nejde o iadnu revoluènú novinku, internetové technológie umonili ove¾a lepiu
flexibilitu a dostupnos aj pre menie firmy. V súvislosti s tým sa
uplatòujú predovetkým dva prístupy  outhosting a outsourcing.
Outhosting je umiestnenie aplikácie k externému poskytovate¾ovi infratruktúry, ktorý zodpovedá za technickú infratruktúru, ale nie za prevádzku samotnej aplikácie. Typickým príkladom sú napríklad webhostingové sluby.
Outsourcing je èiastoèné alebo úplné zabezpeèenie èinností
v urèenej oblasti externým dodávate¾om prostredníctvom platených sluieb.
 Web services (WS)  webové sluby. Opä ide o starí princíp,
ktorý vak vïaka internetovým technológiám a otvoreným tandardom dostáva nový rozmer. K¾úèovým základom je distribuované prepojenie dvoch alebo viacerých vzdialených aplikácií
prostredníctvom definovaného protokolu na výmenu údajov, prípadne aj vykonávanie transakcií. Prepojenie býva platformovo
a aplikaène nezávislé, prípadne môe poskytova ïaliu funkcionalitu (dynamické vyh¾adávanie sluieb na základe dostupnosti
a pod.). Dnes sa tieto sluby zaèínajú uplatòova aj vnútropodnikovo ako prostriedok integrácie rôznych aplikácií, prièom poskytujú flexibilný nástroj aplikaènej infratruktúry.
 XML (extensible markup language)  rozírite¾ný znaèkový
jazyk a celá skupina súvisiacich technológií pre jeho vyuívanie.
XML je jazyk pre zápis dát a vytváranie truktúrovaných dokumentov, ktoré obsahujú okrem samotných dát aj metadáta 
údaje o uloených údajoch. Ako také predstavujú novú atraktívnu cestu smerom k tzv. sémantickému webu a k rámcu opisu
zdrojov (resource description framework  RDF [6]). Tieto
zdroje umonia ukladanie truktúrovaných informácií a prechod od údajov k poznatkom.
Význam tohto rieenia podèiarkuje napr. aj fakt, e nový Office
System 2003 firmy Microsoft vyuíva XML ako základný (natívny) formát ukladania dokumentov.
AT&P journal 7/2004

5. Vyuitie Internetu vo výrobnom podniku
Vyuitie Internetu vo výrobnom podniku znamená informatizáciu
podniku a jeho (výrobných) procesov (oznaèovaných ako e-production), prièom monosti vyuitia Internetu sú dnes u mnohostranné.
5.1 Zlepenie technologických prvkov riadiacich systémov
Dnes sú k dispozícii mikroprocesory a mikropoèítaèe so zabudovanou sieovou podporou na úrovni hardvéru a/alebo softvéru.
Obsahujú 8, 16 alebo 32-bitové mikroprocesorové jadro, vstupnovýstupné a komunikaèné obvody, pre ktoré sú k dispozícii softvérové moduly na implementáciu protokolov TCP/IP. Tieto produkty poskytujú iroký rozsah moností vyuitia v rôznych oblastiach
riadenia prostredníctvom tzv. zabudovaných internetových aplikácií, ktoré umoòujú ¾ahké pripájanie ve¾kého poètu zariadení rôzneho typu a urèenia (priemyselné regulátory, zariadenia pre automatizáciu domov a budov atï.) k sieam rôzneho typu, ako sú
PSTN, GPRS, LAN, sériové linky atï. Takéto rieenie urých¾uje vývoj produktov a rieení, odstraòuje nákladné externé komponenty
a umoòuje jednoduchú a cenovo výhodnú implementáciu takých
internetových sluieb, ako sú HTTP, SMTP alebo FTP. Dobrým
príkladom takýchto rieení je napr. @Web od Atmelu [7], projekt
Web51 [8] alebo WebNet [9].
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