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WSTĘP
Transformacja cyfrowa w przemyśle wprowadza zupełnie nową
kategorię środków produkcji – dane. Oczywiście, dane, informacje
były przetwarzane w procesach produkcyjnych od dawna, w zasadzie
od pojawienia się sterownika PLC (programmable logic controller)
w latach 70-tych XX wieku. Niemniej jednak dopiero teraz, w dobie
Przemysłu 4.0 stały się równoprawnym składnikiem procesu produkcyjnego – podobnie jak pracownik, obrabiarka CNC, zrobotyzowane stanowisko montażowe. Jednak to dane – a właściwie ich
gromadzenie, przetwarzanie, wnioskowanie na ich podstawie tworzą
unikalne efekty cyfrowej transformacji: elastyczność procesów produkcji, integrację z zewnętrznym łańcuchem dostaw, reagowanie na
zmieniające się zapotrzebowanie rynku, minimalizowanie wpływu
nieprzewidzianych zdarzeń i wreszcie – zautomatyzowany proces wytwarzania produktów personalizowanych pod konkretne oczekiwania
pojedynczego odbiorcy. Przed projektantami i inżynierami stawia to
nowe wyzwania – rozbudowanie infrastruktury o wszystkie elementy
niezbędne do pracy z danymi.
Jak zwykle przy okazji rozważań o technologiach fundamentalnie
zmieniających nasze otoczenie pojawia się pytanie o miejsce człowieka w tym procesie. Czy będzie przedmiotem, czy podmiotem zmian?
Można tutaj snuć futurologiczne rozważania o przyszłości bez pracy,
można też szukać analogii w przeszłości – choćby z czasów wdrażania maszyn parowych. Ale można też obserwować trendy dziejące
się tu i teraz. I w tym kontekście pozycja człowieka jako niezbędnego
elementu produkcyjnej układanki jest wciąż niezachwiana. Zmieniają
się tylko oczekiwania w stosunku do pracownika i jego kompetencji –
tu bez wątpienia prawdziwe jest zdanie, że „Zmiana jest stała”. Nowe
technologie będą wymagały nowych kompetencji, ale pozwolą też
te nowe kompetencje wykształcić. Praca człowieka wspomagana
nowymi narzędziami komunikacji i ze wsparciem AI (Artificial Intelligence) będzie generować większą wartość dodaną niż obecnie.
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RADAR
W celu łatwego nawigowania po temacie Przemysłu 4.0 i trafnego
budowania skojarzeń związanych z zagadnieniami w poruszanych
obszarach, w pokazanym niżej radarze wskazujemy najważniejsze
zmiany, które w największym stopniu kształtują opisany w schemacie
obszar i pomagają identyfikować pole działania / wdrażania.
Schemat radaru został opracowany na podstawie analizy tematycznej Przemysłu 4.0 i połączenia wszystkich jego zagadnień. Do
jego stworzenia użyliśmy również zestawu mega i makro trendów,
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z których korzystamy w hubraum podczas pracy z interesariuszami
wewnętrznymi i zewnętrznymi. Każda kolejna część publikowanego
przez nas radaru innowacji poświęcona będzie dwóm kolejnym polom
opracowanego przez nas schematu. Do tej pory opisaliśmy obszar
bezpieczeństwa i infrastruktury.
W tej części omówimy następujące pola radaru Przemysłu 4.0:
» Dane: ich zarządzanie i przepływ
» Zasoby ludzkie: optymalizacja, bezpieczeństwo i edukacja.
OPIS OBSZARÓW:

DANE
Sprawne zarządzanie danymi i umożliwienie płynnego przepływu
tworzy ramy do wykorzystania Big Data i sztucznej inteligencji do
utrzymywania i nasycania automatycznych systemów uczenia się. To
właśnie na nich opiera się rdzeń przemian wywołanych przez czwartą
rewolucję przemysłową.
ZARZĄDZANIE DANYMI:
	To administrowanie danymi i ich analiza dająca syntezę informacji,
w celu uzyskania spostrzeżeń istotnych dla kierowania produkcją.
	Gromadzenie i sprawne wykorzystanie danych z różnych źródeł
pozwala na budowanie nieoczywistych rekomendacji i wniosków
niezbędnych w procesach produkcyjnych fabryki Industry 4.0.
	Dużą rolę odgrywają tutaj aplikacje Big Data służące do zarządzania dużymi, stale rosnącymi zbiorami danych, które umożliwiają
ich ustrukturyzowanie i zamienienie na istotne informacje, które
mają znaczący wpływ na proces zarządzania produkcją. To dzięki
tego typu aplikacjom możliwe jest bezkolizyjne funkcjonowanie
systemów autonomicznych czy dokładnych predykcji: predictive
maintenance, predictive demand.
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	Kluczowym aspektem jest tutaj bezpieczeństwo cyfrowe, o którym pisaliśmy w poprzedniej części radaru innowacji. Odpowiednie zabezpieczenie dotyczy każdego etapu pracy z danymi:
pozyskiwania, transmisji, przechowywania i przetwarzania.
PRZEPŁYW DANYCH:
	To ich pozyskiwanie w miejscu powstawania (czujniki, urządzenia
końcowe), przekazywanie w bezpieczny i rzetelny sposób oraz
przechowywanie w miejscu i w sposób pozwalający na wydajne
przetwarzanie.
	IoT umożliwia zbieranie danych z różnych sensorów i systemów
jednak dopiero ich przetworzenie (analiza) zbuduje siatkę powiązań
poprawiającą jakość funkcjonowania procesów przemysłowych.
Należy pamiętać, iż dane zbierane są zarówno offline jak i online
w czasie rzeczywistym, wymaga to więc zintegrowania systemów
w celu uzyskania pełnego obrazu procesów produkcyjnych.
	Kluczowym elementem w płynnym, nieustannym i niezakłóconym przepływie danych jest więc dostarczenie wiarygodnej
i rzetelnej infrastruktury sieciowej.
OPIS OBSZARÓW:

ZASOBY LUDZKIE
Odpowiednie wykorzystanie technologii bezpośrednio wpływa na
bezpieczeństwo, rozwój i optymalizację pracy.
OPTYMALIZACJA:
	
Analiza czynnika ludzkiego – uzyskiwanie spostrzeżeń i podejmo
wanie działań na podstawie analizy ludzkiego zachowania.
	Zbieranie i analizowanie dużych zbiorów danych pochodzących
zarówno z przestrzeni produkcyjnej, monitoringu ruchu pracowni-
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ków jak i z systemów cyfrowych, tworzy szansę na optymalizację
pracy i tworzenie nowych symbiotycznych ekosystemów pracy
człowieka i maszyny. Powtarzalność procesów w połączeniu
z możliwością zbierania dokładnych danych w celu predykcji,
stwarza możliwość maksymalnej optymalizacji pracy robotów
w procesie produkcyjnym.
	Optymalizację wspiera również wykorzystanie technologii
Augmented Reality, która przyśpiesza i usprawnia pracę człowieka poprzez bezpośrednie wyświetlanie kluczowych informacji
dotyczących procesu produkcyjnego bezpośrednio na elementach infrastruktury fizycznej wewnątrz fabryki.
EDUKACJA:
	
Skuteczne kształcenie pracowników na poziomie wdrażania,
szkolenia i instruowania w ramach usług zdalnych.
	Technologia AR jak i VR (Virtual Reality) jest wykorzystywana również w procesie szkoleniowym pracowników. Symulacja obrazu
w celach edukacyjnych obniża koszty związane ze szkoleniem jak
i pozwala na wyższy poziom profesjonalizacji siły roboczej. Możliwość trenowania pracowników w sztucznym, wirtualnym środowisku, który symuluje fabrykę przede wszystkim jednak zwiększa
bezpieczeństwo procesów produkcyjnych jak i samych pracowników. W dobie pracy zdalnej, dodatkową wartością jest możliwość
zdalnego szkolenia pracowników w czasie rzeczywistym.
BEZPIECZEŃSTWO:
	Zabezpieczanie zdrowia oraz życia pracowników poprzez monitorowanie parametrów życiowych, zgodności z zasadami bezpieczeństwa oraz procedurami pracy i ergonomii.
	Zbieranie informacji na podstawie analizy ludzkiego zachowania
pozwala również na przewidywanie następstw nieergonomicznej
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pracy czy niwelowanie błędów prowadzących do niebezpiecznych incydentów. Szczególnie ważne jest tutaj wykorzystanie
przedmiotów z technologii ubieralnej (wearables), które dokładnie monitorują parametry życiowe i w czasie rzeczywistym
w bezpieczny i nieinwazyjny sposób informują pracowników
o niebezpieczeństwach. Coraz powszechniejsze jest też wykorzystywanie egzoszkieletów, które zwiększają fizyczne możliwości
ludzkiego ciała odciążając pracownika.

PRODUKTY / ROZWIĄZANIA
W inkubatorze technologicznym hubraum bacznie obserwujemy rynek i współpracujemy z wieloma firmami z ekosystemu startupowego.
Wzorem pierwszego wydania Radaru Innowacji, prezentujemy zestaw
wybranych młodych firm, które wdrażają własne rozwiązania techno
logiczne w obszarze danych i zasobów ludzkich.
F itmech (www.fitmech.com, Polska)
	
System Fitmech służy do monitorowania pracy maszyn przemysłowych, przy czym jego ogromną zaletą jest prostota.
	
Rozwiązanie (oparte na czujnikach wibracji i przyśpieszenia) zostało zaprojektowane w taki sposób, aby wdrożenie było szybkie
oraz aby nie wymagało dużej ingerencji w istniejące już w danym
zakładzie systemy (zapewniając jednak możliwość integracji).
Abonamentowy model biznesowy pozwala na uniknięcie wysokich początkowych nakładów kapitałowych i skalowalność. Sensory i oprogramowanie Fitmech sprawdza się w małych i średnich
przedsiębiorstwach produkcyjnych. System na bieżąco wysyła
powiadomienia o przestojach oraz ułatwia analizę ich przyczyn.
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Qlector (www.qlector.com, Słowenia)
	
Firmy produkcyjne często zmagają się z problemami wynikającymi
z wahań popytu oraz z długiego czasu oczekiwania na dostawy
materiałów. Muszą balansować pomiędzy nadwyżką materiału w magazynach a opóźnieniami w realizacji własnych celów.
Z drugiej strony, ogromna ilość danych z aparatury nie zawsze jest
wykorzystana w pełni. Platforma Qlector ma za zadanie pomóc
w zmniejszeniu różnic pomiędzy teorią a praktyką w planowaniu
produkcji. Na bazie danych historycznych oraz aktualnych, przy
pomocy algorytmów AI tworzone są prognozy i wskazówki zarządcze. W praktyce oznacza takie użyteczne informacje jak np.
alert, iż dane narzędzia mogą być potrzebne w tym samym czasie
w dwóch różnych miejscach, o możliwości wystąpienia opóźnień
lub lepszego rozdysponowania zasobów.
Neuron Soundware (www.neuronsw.com, Czechy)
	
Awaria maszyny, będącej ogniwem linii produkcyjnej, może
wystąpić niespodziewanie i spowodować znaczące straty dla
przedsiębiorstwa. Z tego powodu dynamicznie rozwija się sektor
rozwiązań typu predictive maintenance – pozwalających przewidywać awarię.
	
Produkt firmy Neuron Soundware to urządzenie monitorujące
oparte na analizie akustycznej. Algorytmy sztucznej inteligencji
pracują w czasie rzeczywistym i wykrywają anomalie w pracy
maszyn, ostrzegając z wyprzedzeniem o możliwych problemach.
Rozwiązanie to może być zastosowane w wielu gałęziach przemysłu i przy wielu rodzajach maszyn (np. pompach, kompresorach,
robotach, silnikach, turbinach, dźwigach, a nawet przy schodach
ruchomych). Co bardzo ważne, system z powodzeniem może
być zastosowany nawet w bardzo ciężkich warunkach fizycznych
i w strefach niebezpiecznych dla ludzi.
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ICSec (www.icsec.pl, Polska)
	
Poziom wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem stale
rośnie. Zespół ICSec stworzył produkt pozwalający lepiej zabezpieczyć sieci automatyki przemysłowej, biorąc pod uwagę
ich specyfikę – czyli integrację systemów OT z IT, długi czas
wykorzystywania zainstalowanych sterowników, systemów i standardów. Scadvance XP to system monitorujący, na który składa
się zarówno hardware (fizyczna sonda) jak i software (z mechanizmami big data i AI). Cały ruch sieciowy w przedsiębiorstwie
(np. w sektorze energetycznym) jest obserwowany pod kątem
zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego. Detekcja opiera się na
tworzonych przez system modelach predykcyjnych, stąd pozwala
nawet na wykrycie ataków typu zero day czy man-in-the-middle.
Mobilus Labs (www.mobiluslabs.com, Wielka Brytania)
	
Mówiąc o optymalizacji pracy, nie sposób pominąć zagadnienia
komunikacji między pracownikami. Nie w każdej sytuacji dobrze
sprawdzi się smartphone – praca w przemyśle często wymaga
wolnych rąk. Standardowe słuchawki bezprzewodowe również
nie zawsze są odpowiednie ze względu na warunki otoczenia.
Innowacją firmy Mobilus Labs jest urządzenie ubieralne, służące
do rozmów głosowych, które mocuje się do standardowego kasku
ochronnego. Rozmówce słyszymy dzięki zjawisku przewodnictwa
kostnego (w ten sam sposób zbierany jest nasz głos). Zarówno
ręce, jak i uszy użytkownika pozostają wolne. Urządzenie posiada certyfikację IP65, może być także integrowane z okularami
poszerzonej rzeczywistości Microsoft HoloLens.
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Insider Navigation (www.insidernavigation.com, Austria)
	
Technologia rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality, AR)
pozwala na wyświetlanie wirtualnych obrazów 3D na obrazie
z kamery (w polu widzenia okularów, kamery smartphone’a lub
tabletu). W ten sposób łączymy świat rzeczywisty z wirtualnym.
	
Platforma Insider Navigation zapewnia nawigację po dużych
obiektach właśnie z wykorzystaniem tej technologii. Do jej działania nie jest wymagana żadna dodatkowa infrastruktura (jak np.
beacony bluetooth). Mimo to, system jest w stanie określić położenie użytkownika z centymetrową precyzją aby i w konkretnym
miejscu w przestrzeni użyteczne informacje (strzałki nawigacyjne,
podgląd odczytów z sensorów, instrukcje postępowania itd.).
Platforma udostępnia także katalog aplikacji partnerskich / firm
trzecich, znacząco zwiększający zakres rozwiązań możliwych do
implementacji w różnych scenariuszach użycia.
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Projekt hub4industry jest realizowany
przez Krakowski Park Technologiczny we
współpracy z T-Mobile Polska i hubraum.
hub4industry jest projektem realizowanym przez Krakowski Park Technologiczny. W ramach projektu, przedsiębiorcy z województw: małopolskiego,
śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego otrzymają wielopoziomowe
wsparcie w postaci: showroom-ów, w których będą mogli przetestować technologię Campus Network wraz z rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi dla branży przemysłowej (urządzenia, maszyny, roboty, aplikacje) oraz
szkoleń, warsztatów i materiałów edukacyjnych. Celem projektu jest wsparcie
transformacji cyfrowej sektora przemysłowego poprzez połączenie dostawców usług i produktów cyfrowych z przedsiębiorstwami. Projekt realizowany
będzie do końca 2021 roku a jego finansowanie w dużym stopniu zapewnione
jest przez polskie Ministerstwo Rozwoju w ramach programu Przemysł 4.0.
T-Mobile Polska jest jednym z największych operatorów komórkowych w Polsce, obsługując 10,908 mln klientów. T‑Mobile intensywnie wspiera rozwój
innowacji i młodej przedsiębiorczości.
W ramach hubraum – centrum innowacji Grupy Deutsche Telekom mającego
swoje siedziby w Krakowie i Berlinie oferuje kompleksowe wsparcie dla startupów w czterech obszarach: finansowania, przestrzeni do pracy, doradztwa
mentorów i ekspertów oraz dostępu do zasobów Deutsche Telekom. W ramach realizowanych w hubraum projektów rozwijane są produkty i usługi
komunikacji urządzeń w sieciach IoT i NB IoT, a także w przyszłości w sieci 5G.
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