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Streszczenie 
W skrypcie przedstawiono pierwsze kroki z oprogramowaniem IoT Gateway firmy Bosch 

Rexroth. Pokazano również krok po kroku konfigurację połączenia do źródeł danych: Siemens 
S7, S/IP oraz OPC UA. Użytkownik zapozna się z komunikacją poprzez protokół MQTT oraz 

stworzy tablicę do podglądu danych z poszczególnych źródeł tzw. dashboard.  
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WAŻNE! PRZECZYTAJ! 
 

W ramach zajęć szkoleniowych przeprowadzanych przez Bosch Rexroth Sp. z o.o. lub jego 
partnerów ćwiczenia przeprowadzane są na dedykowanych stanowiskach laboratoryjnych. 
Ingerowanie w tak przygotowaną bazę laboratoryjną zgodnie z zaplanowanym scenariuszem 
szkolenia nie niesie za sobą zagrożenia dla życia uczestników lub ew. uszkodzenia mienia. Z racji 
natury szkolenia pewne funkcje prezentowanych systemów nie są wykonywane identycznie jak 
w środowisku  produkcyjnym.  
 
W trakcie szkolenia oraz w niniejszym skrypcie prezentowane są funkcjonalności 
oprogramowania IoT Gateway.  Z uwagi na wymóg, aby samodzielne ćwiczenia były możliwe i w 
miarę proste do samodzielnego wykonania, kwestie cyberbezpieczeństwa zostały pominięte. 
W środowiskach produkcyjnych jest dokładnie na odwrót, tzn. kwestie bezpieczeństwa 
fizycznego osób oraz cyberbezpieczeństwa stoją na pierwszym miejscu przed jakimkolwiek 
wdrożeniem konkretnego rozwiązania. 
 
Ewentualne ryzyka wynikające z ingerencji w rzeczywiste aplikacje zainstalowane w środowisku 
produkcyjnym leżą po stronie użytkownika. Uczestnik szkolenia musi mieć świadomość, że 
jakakolwiek ingerencja w system automatyki/sterowania/kontroli wiąże się z dużym 
zagrożeniem zarówno dla osób jak i mienia. Z tego powodu wszelkie tego typu zmiany musza być 
wykonywane przez odpowiednio przeszkolony i zabezpieczony personel techniczny posiadający 
niezbędne kwalifikacje i uprawnienia.  

 

 

 

 

 

Żadna część, jak i całość niniejszego skryptu nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej 

rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub 

mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą 

digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez 

pisemnej zgody Bosch Rexroth Sp. z o.o.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie tekstu tego utworu 

w całości lub w części bez zgody Bosch Rexroth Sp. z o.o. z naruszeniem prawa jest zabronione pod 

groźbą kary i może być ścigane prawnie. 

Występujące w tekście zastrzeżone nazwy i znaki firm są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź 

towarowymi ich właścicieli. Wszelkie nazwy własne, zastrzeżone znaki handlowe i towarowe należące 

do firm trzecich, zostały użyte w niniejszym opracowaniu przez Bosch Rexroth Sp. z o.o. wyłącznie 

w celach informacyjnych i identyfikacyjnych. 

 

 

 

© 2018 Copyright by Bosch Rexroth Sp. z o.o.  

Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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Czym jest IoT Gateway firmy Bosch Rexroth? 
 

Oprogramowanie IoT Gateway firmy Bosch Rexroth pozwala na 

łatwe pobieranie danych z urządzeń i stanowisk na liniach 

produkcyjnych wykorzystywanych w nowoczesnym środowisku 

Przemysłu 4.0. 

Zakłady, linie produkcyjne oraz poszczególne urządzenia na nich 

zainstalowane nie potrafią jeszcze w wielu przypadkach 

komunikować się między sobą lub z systemami wsparcia 

dostępnymi w infrastrukturze IT fabryki. Aby dostosować takie 

urządzenia do potrzeb Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) 

należy zapewnić im w pierwszej kolejności łączność z siecią 

komputerową zakładu.   

Niektóre z urządzeń mogą być jednak niekompatybilne 

z nowoczesnymi interfejsami sieciowymi jak np. przemysłowy 

Ethernet, Ethernet-IP, TNS. W takim przypadku rozwiązaniem 

może być most (ang. Gateway) IoT w postaci urządzenia lub 

dedykowanego oprogramowania. W przypadku nowych maszyn, 

które potrafią już „rozmawiać” z otaczającym światem IoT 

Gateway może być również przydatny do agregowania 

i filtrowania danych zbieranych z setek urządzeń zainstalowanych 

w zakładzie.  

Oprogramowanie IoT Gateway sprawia, że urządzenia w fabryce 

oraz wykonywane na nich procesy stają się bardziej 

transparentne. Monitorowanie procesów w czasie rzeczywistym 

lub prawie rzeczywistym pod kątem np. temperatury, ciśnienia, 

wibracji i innych wybranych parametrów wymaga jedynie 

zastosowania określonego sensora lub połączenia 

oprogramowania IoT Gateway do istniejących elementów 

wykonawczych lub sterowania posiadających już te dane.  

W połączniu z aplikacjami w chmurze, dane zebrane poprzez IoT 

Gateway mogą być wykorzystane do bardziej zaawansowanych 

funkcjonalności zależnych od aktualnych potrzeb zakładu. Mogą 

to być aplikacje wsparcia dla służb utrzymania ruchu, systemy 

monitorujące poprawność realizacji procesu produkcyjnego, 

systemy wykrywania anomalii i detekcji niezgodności, systemy 

monitorujące zużycie energii itd. itp. Nie ma tutaj ograniczeń, 

a zbierane dane można łatwo modyfikować do potrzeb 

konkretnego odbiornika danych w obszarze IT: baza danych, 

aplikacja, systemy analityki, chmura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje: 

Strona katalogowa produktu  

Video: Jak szybko skonfigurować?  

  

 

Broszury/Ulotki: 

IoT Gateway software  

Zestaw startowy: PPM + IoT Gateway  

Device Portal  

 

 

Strony www: 

Strona główna produktu  

Bosch Software Innovations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. 

ul. Jutrzenki 102/104 

02-230 Warszawa 

email: i4.0@boschrexroth.pl 

 

  

https://www.boschrexroth.com/en/xc/products/product-groups/electric-drives-and-controls/industrial-iot/iot-gateway
http://www.youtube.com/watch?v=BSrId72GEAs
http://www.boschrexroth.com/various/utilities/mediadirectory/index.jsp?publication=NET&search_query=IoT_Gateway
http://www.boschrexroth.com/various/utilities/mediadirectory/index.jsp?publication=NET&search_query=Starter_Kit_PPM_IOT
http://www.boschrexroth.com/various/utilities/mediadirectory/index.jsp?publication=NET&search_query=Device_Portal
http://www.boschrexroth.com/gateway
http://www.bosch-si.com/manufacturing/solutions/production-performance/ppm-and-iot-gateway-starter-kit.html
mailto:i4.0@boschrexroth.pl?subject=Zapytanie%20o%20IoT%20Gateway
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Przygotowanie środowiska IT do szkolenia  
 

1. Niniejszy skrypt szkoleniowy został przygotowany do realizacji w środowisku MS Windows (64 

bit). Do poprawnego uruchomienia systemu IoT Gateway wymagana jest 64 bitowa wersja 

środowiska JAVA. 

 

2. Przed rozpoczęciem szkolenia należy skontaktować się z Bosch Rexroth Sp. z o.o. - Dział 

Przemysł 4.0 (email: i4.0@boschrexroth.pl) w celu otrzymania informacji nt. sposobu pobrania 

wersji ewaluacyjnej oprogramowania IoT Gateway (dostępna jest ona za darmo). 

 

3. Skopiuj otrzymany plik zip z punktu 2 na swój komputer. 

 

4. Rozpakuj plik zip np. do folderu C:\szkolenie_iot. Pojawi się struktura folderów jak 

pokazano poniżej  

 

 

Opis folderów: 

 iot_gateway_fresh - zawiera „czystą” wersję ewaluacyjną IoT Gateway’a, bez 

żadnych ustawień i konfiguracji. Wymaga zmiany hasła po pierwszym zalogowaniu. 

Użytkownik administracyjny to admin z hasłem: admin . Nie jest wymagana instalacja 

tego oprogramowania. Jest to wersja, na której będą wykonywane ćwiczenia 

opisane  w niniejszym skrypcie. 

 iot_gateway_configured - zawiera skonfigurowaną już wersję IoT Gateway’a 

jako rezultat zrealizowanych ćwiczeń z niniejszego skryptu. Hasło admina to: 

szkolenie2018 . Nie jest wymagana instalacja. Uczestnik szkolenia może uruchomić sobie 

tą wersję w celu weryfikacji własnych ustawień wykonanych w wersji szkoleniowej. 

 mosquitto   - OpenSource’owa (EPL,EDL) implementacja brokera 

MQTT wykorzystywana w trakcie szkolenia (nie jest wymagana instalacja). 

 OPC UA Client   - program testowego klienta protokołu OPC UA (nie 

jest wymagana instalacja). 

  

mailto:i4.0@boschrexroth.pl
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Uruchomienie środowiska IoT Gateway do szkolenia 
 

Otwórz folderu na dysku swojego komputera, gdzie rozpakowano pliki z oprogramowaniem 

do zajęć (patrz Przygotowanie) np.  C:\szkolenie_iot 

1. Przejdź do folderu ..\iot_gateway_fresh\app 

 

2. Uruchom plik start.bat jak pokazano na rysunku. 

 

3. Na ekranie pojawi się konsola MS Windows, (kolory okienka u użytkownika mogą być inne) 

w której zostanie wystartowana usługa IoT Gateway.  

Uwaga: nie zamykaj tego okienka - jest ono potrzebne do wykonywania ćwiczeń. Jeśli 

je zamkniesz Twój IoT Gateway nie będzie działać.  Najlepiej okienko to jest zmniejszyć – 

w trakcie szkolenia może być potrzebne, ponieważ wyświetla komunikaty o ewentualnych 

błędach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Otwórz przeglądarkę www i wpisz adres strony https://localhost:8888 

Uwaga: zwróć uwagę na literkę s w słowie https .  

 
 

5. Jeśli pojawi się komunikat o tym, że witryna jest niebezpieczna (jak pokazano na rysunku 

poniżej) mimo wszystko przejdź na tą stronę (jest ona bezpieczna – na niej odbędzie się 

szkolenie).  

https://localhost:8888/
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Uwaga: w trakcie szkolenia prezentowane są funkcjonalności oprogramowania IoT Gateway.  

Jednakże, aby samodzielne ćwiczenia były jak najprostsze do wykonania od strony 

konfiguracji, kwestie cyberbezpieczeństwa zostały pominięte. W środowiskach produkcyjnych 

jest dokładnie na odwrót. Kwestie cyberbezpieczeństwa są bardzo ważne i nie wolno ich 

pomijać w trakcie wdrożenia konkretnego rozwiązania. 

 

6. Zaloguj się do systemu wprowadzając użytkownika: admin oraz hasło: admin . Wciśnij 

Login. 

 

7. Przy pierwszym zalogowaniu pojawi się umowa licencyjna, którą należy przeczytać 

i zatwierdzić jak pokazano na rysunku. 

 

8. System poprosi o zmianę domyślnego hasła administratora na inne. Proponujemy, aby na czas 

szkolenia zmienić to hasło na szkolenie2018  

 

9. Od tego momentu można rozpocząć ćwiczenia w systemie IoT Gateway. Główny ekran 

pokazano na kolejnym rysunku. 
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Wprowadzenie do IoT Gateway                                                                                     

 
© 2018 Bosch Rexroth Sp. z o.o.                           ver. 1.0K                                                 Strona 8 z 33  

Konfiguracja połączenia do sterownika PLC Siemens S7 
W tym ćwiczeniu podłączymy się do sterownika PLC firmy Siemens np. SIMATIC 

serii 1200 posługując się protokołem S7 (opracowany również przez Siemens).  

Sterownik znajduje się w sali szkoleniowej i jest podpięty do sieci komputerowej 

pod adresem IP: 10.72.36.105. Sterownik ten w swoim kodzie wykorzystuje 3 

zmienne o nazwach: S7_Hz_01, S7_Hz_02, S7_Hz_03. Przyjmują one 

naprzemiennie wartości 0, 1 i są typu BOOLEAN (typ logiczny prawda lub fałsz). 

Nazwy zmiennych są umowne i zależą tylko i wyłącznie od autora kodu sterownika. Ich konkretne typy 

oraz miejsce w pamięci muszą być znane przed rozpoczęciem konfiguracji połączenia.    

Tego typu zmienne mogą reprezentować zmiany pracy innego urządzenia, znacznik gotowości 

stanowiska do pracy albo dowolny stan parametru wybranego procesu produkcyjnego. Zmienne nie 

muszą być wyłącznie typu BOOLEAN (0 lub 1), mogą to być liczby (o różnych typach) mające konkretne 

wartości.  
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ZADANIE 1: IoT Gateway należy podłączyć do sterownika SIEMENS i odczytać wartości 

wybranych zmiennych. 
 

1. Z głównego menu wybieramy opcję Devices jak pokazano na rysunku. 

 

 
 

2. Następnie wybieramy opcję Create a new Device. 
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3. Wybieramy urządzenie (device) typu S7 Control. 

 

4. Pojawi się strona konfiguracji szczegółowej połączenia do sterownika Siemens. 

 

5. Wprowadzamy następujące dane: 

a. Name:  PLC_Siemens 

b. Description:  Test 

c. IP Address: 10.72.36.105 

d. Rack:  0 

e. Slot:  0 

Klikamy następnie w przycisk Add Endpoint. 
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6. W tym kroku przechodzimy do szczegółowej konfiguracji zmiennej S7_Hz_01. 

 
 

Dodatkowe informacje: 
Więcej informacji na temat typów zmiennych w sterownikach SIEMENS znajdziesz  
na stronie: 
http://mikrokontroler.pl/2015/12/18/kurs-plc-czesc-6-sterowniki-simatic-s7-1200-
cpu1211c-typy-zmiennych/2/ 
 

 

Wpisujemy następujące dane: 

Name:   S7_Hz_01 

Area:   Output 

DB Number:  10 

Byte:   0 

Type:   BOOL 

Bit:   0 

Number of Bytes: 1 lub 2 

Sampling interval:  100 ms  

Pozostałe dane w formularzu pozostawiamy tak jak są. 

Wybieramy przycisk Create.  

http://mikrokontroler.pl/2015/12/18/kurs-plc-czesc-6-sterowniki-simatic-s7-1200-cpu1211c-typy-zmiennych/2/
http://mikrokontroler.pl/2015/12/18/kurs-plc-czesc-6-sterowniki-simatic-s7-1200-cpu1211c-typy-zmiennych/2/
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7. W dalszym kroku wpiszemy informacje o zmiennej S7_Hz_02. Wybieramy przycisk Add 

Endpoint i wpisujemy następujące dane: 

Name:   S7_Hz_02 

Area:   Output 

DB Number:  10 

Byte:   0 

Type:   BOOL 

Bit:   1 

Number of Bytes: 1 lub 2 

Sampling interval:  100 ms  

Pozostałe dane w formularzu pozostawiamy tak jak są. 

Wybieramy przycisk Save.  
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8. Do tej pory wprowadziliśmy informacje do systemu o 2 zmiennych jak pokazano na rysunku. 

 

 
 

9. Spróbuj samodzielnie wprowadzić dane dotyczące zmiennej S7_Hz_03. 

Name:   S7_Hz_03 

Area:   Output 

DB Number:  10 

Byte:   0 

Type:   BOOL 

Bit:   2 

Number of Bytes: 1 lub 2 

Sampling interval:  100 ms  

 

10. Sprawdźmy teraz czy konfiguracja zmiennych jest poprawna i odczytujemy dane ze sterownika 

Siemens. Z głównego menu wybieramy aplikację Diagnostics jak pokazano na rysunku. 

 

 

11. Wybierając opcję Endpoints zobaczymy aktualnie skonfigurowane źródła danych i ich stan 

komunikacji. Jeśli zmienne są skonfigurowane poprawnie i komunikacja pomiędzy IoT 

Gateway’em i źródłem danych jest poprawna w kolumnie Quality zobaczymy status GOOD. 
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W kolumnie Value znajduje się ostatnia odczytana wartość (w naszym przypadku false lub 

true). 

 

 
 

12. Jeśli dane są poprawnie odczytywane w kolejnym kroku zobrazujemy stany zmiennych 

w postaci graficznej. W tym celu skorzystamy z aplikacji Dashboard jak pokazano na rysunku: 

 

 
 

13. Wybieramy opcję Create a new Widget. 

 

 
 

14. Wybieramy żądany Endpoint = zmienną np. S7_Hz_01, która została zdefiniowana we 

wcześniejszych krokach. 

 

15. Wybieramy Widget type = Infobox i wciskamy przycisk Create. 
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16. Po chwili na ekranie zobaczymy aktualny stan zmiennej S7_Hz_01 w postaci zmieniającego się 

tekstu false lub true jak pokazano na rysunku (kolor zielony oznacza że połączenie do 

sterownika Siemens działa poprawnie) i zmienna jest na bieżąco odczytywana.  

 

17. Dodajmy jeszcze jeden typ widżetu dla tej samej zmiennej S7_Hz_01. Wykonaj kroki od 13 

do 15 wybierając typ widżetu Live chart.  Po chwili na ekranie otrzymamy poniższy wykres. 

 

 
 

18. Wykonaj zobrazowanie dla zmiennych S7_Hz_02 oraz S7_Hz_03 w postaci widżetów: Infobox 

oraz Live chart.  

KONIEC ZADANIA 1 
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Konfiguracja połączenia do serwonapędu Bosch Rexroth 

z wykorzystaniem protokołu S/IP 
W tym ćwiczeniu podłączymy się do serwonapędu Bosch Rexroth 

(np. IndraDrive CS) posługując się protokołem Sercos/IP 

(obsługiwany przez ponad 90 producentów m.in.  Bosch Rexroth, 

Schneider Electric, FESTO).  

Serwonapęd znajduje się w sali szkoleniowej (przykładowa 

aplikacja praski) i jest podpięty do sieci komputerowej pod 

adresem IP: 10.72.36.38. Korzystając z połączenia S/IP mamy 

możliwość odczytu (tylko odczyt) praktycznie wszystkich parametrów jakie dostępne są 

w serwonapędzie. Dla przykładu odczytamy parametry siła (P-0-1372) i pozycja (S-0-0051). 

Przyjmują one wartości liczbowe.    

Tego typu parametry mogą reprezentować zmiany pracy aplikacji, znacznik położenia czy też 

gotowości stanowiska do pracy albo dowolny stan parametru napędu biorącego udział w realizacji 

wybranego procesu produkcyjnego.  

 

 

Dodatkowe informacje: 
Więcej informacji na temat protokołu S/IP znajdziesz na stronie: 
http://www.sercos.com/technology/open_source_software.htm 

 

 

  

http://www.sercos.com/technology/open_source_software.htm
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ZADANIE 2: IoT Gateway należy połączyć sieciowo z serwonapędem IndraDrive 

i odczytać wartości wybranych parametrów. 
1. Z głównego menu wybieramy opcję Devices jak pokazano na rysunku. 
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2. Następnie wybieramy opcję Create a new Device. 
1 

 

3. Wybieramy urządzenie (device) typu S/IP. 

 

4. Pojawi się strona szczegółowej konfiguracji połączenia do urządzenia obsługującego protokół 

S/IP. Wpisujemy następujące dane połączenia: 

Name:   Servonaped 

IP Address:  10.72.36.38 

Port:  35021 

Pozostałe pola pozostawiamy bez zmian (domyślnie).  

Klikamy w przycisk Add Endpoint. 
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5. Wprowadzamy dane do formularza Endpoint: 

Name:    Sila 

Identification numer ‘Idn’: P-0-1372 

Sampling interval:  50 ms 

Klikamy w przycisk Create. 

 

6. Wprowadźmy kolejny Endpoint tym razem o nazwie Pozycja wg danych jak poniżej: 

Name:    Pozycja 

Identification numer ‘Idn’: S-0-0051 

Sampling interval:  50 ms 

Klikamy w przycisk Save. 

 

7. Sprawdź w zakładce Diagnostics czy połączenie do serwonapędu jest w stanie GOOD. 
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8. W kolejnym kroku dodaj samodzielnie widżety Infobox oraz Live chart dla obu zmiennych 

pobieranych z napędu w zakładce Dashboard  (patrz kroki 13-17 w ZADANIU 1).  

 

  
Uwaga: Gdy napęd zacznie wykonywać zadany program, przebiegi i dane wyświetlane na 

Dashboardzie zaczną się zmieniać.  

KONIEC ZADANIA 2 
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Konfiguracja połączenia do serwera OPC-UA 
W tym ćwiczeniu podłączymy się do serwera OPC-UA 

i przeczytamy dane zbierane przez ten serwer ze sterownika 

Siemens, skonfigurowanego już w ZADANIU 1. Protokół OPC-UA 

(ang. Open Platform Communications Unified Architecure) 

zaczyna stawać się standardem wymiany informacji w systemach 

zarządzania procesem, zorientowanym usługowo, a dodatkowo 

o wiele bezpieczniejszym w porównaniu do aktualnie wykorzystywanych standardów bazujących na 

platformie DCOM np. stary protokół OPC-DA. 

Serwer OPC-UA zaimplementowany jest w oprogramowaniu IoT Gateway’a. Dla potrzeb 

ćwiczenia połączymy się do serwera OPC-UA w IoT Gateway’u korzystając z klienta, którym będzie 

również IoT Gateway.  Oczywiście takie połączenie w środowisku produkcyjnym nie ma większego 

sensu, jednakże ćwiczenie pozwoli nam poznać funkcjonalność połączenia do serwera OPC-UA. 

W środowisku fabryki serwerem OPC-UA może być inne oprogramowanie albo urządzenie i w takim 

przypadku konfiguracja IoT Gateway’a będzie identyczna jak w tym ćwiczeniu.   

 

 

Dodatkowe informacje: 
Więcej informacji na temat standardu OPC-UA znajdziesz na stronie: 
https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/ 

 

 

  

https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/
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Przygotowanie serwera OPC-UA na IoT Gateway’u 
 

1. Zanim przystąpimy do ćwiczenia należy przygotować serwer OPC-UA. Standard OPC-UA 

definiuje złożone mechanizmy bezpieczeństwa IT, jednakże aby zrealizować to ćwiczenie 

skupimy się na funkcjonalności w zakresie zbierania i udostępniania danych protokołu OPC-

UA. W tym celu wyłączymy zaawansowane funkcje bezpieczeństwa.  

 

2. Wchodzimy do zakładki OPC-UA Server jak pokazano na rysunku. 

 

 

3. Aby wyłączyć zaawansowane opcje bezpieczeństwa serwera OPC-UA stawiamy „ptaszka” 

obok zdania „I agree the terms of Security”, a następnie klikamy w Enable. Aby ustawienie 

zostało wdrożone na serwerze wciskamy przycisk Apply.  

Uwaga: w środowisku produkcyjnym absolutnie nie należy tego robić. Wymiana danych 

pomiędzy klientami, a serwerem OPC-UA odbywa się z wykorzystaniem certyfikatów 

bezpieczeństwa oraz protokołu TLS. Szczegółowa konfiguracja certyfikatów klientów dla 

protokołu OPC-UA  znajduje się w dokumentacji do IoT Gateway. 

 

 

4. Jeśli wyłączenie opcji bezpieczeństwa OPC-UA zostało przeprowadzone poprawnie w tabelce 

OPC UA Server Endpoint znajdziemy wpis w kolorze żółtym (umożliwiona została  komunikacja 

IP bez szyfrowania) jak pokazano na rysunku poniżej.  

Uwaga: Adres serwera OPC udostępnianego przez IoT Gateway, będzie Ci niezbędny 

w konfiguracji połączeń w tym ćwiczeniu. Ma on szablon: 
opc.tcp://nazwa_Twojego_komputera:9999 
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ZAPISZ poniżej adres swojego serwera OPC-UA: 

 
 
 

Na rysunkach w tym skrypcie widoczny jest serwer : 

opc.tcp://WZ1XL095.wz1.emea.bosch.com:9999 
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ZADANIE 3: IoT Gateway należy połączyć sieciowo z serwerem OPC-UA i odczytać 

zmienną S7_Hz_01 zbieraną już ze sterownika SIEMENS - skonfigurowaną w 

ZADANIU 1. 
 

1. Nie wchodząc zbytnio w szczegóły standardu OPC-UA (nie jest to treścią szkolenia): aby można 

było odczytać dane udostępnione przez serwer należy odpowiednio odwołać się do konkretnej 

zmiennej OPC podając tzw. NodeID. Gdzie znajdziemy NodeID dla zmiennej S7_Hz_01?  

Informacje te zawarte są w zakładce Diagnostics IoT Gateway’a.  Klikamy w kolumnie OPC UA, 

gdzie pojawi się adres NodeID. W celu znalezienia nazwy NodeID możemy też skorzystać 

z oprogramowania UA TestClient dostępnego w folderze ../OPC UA Client (patrz 

Przygotowanie środowiska IT do szkolenia pkt 4.) i odpytać dowolny serwer OPC pracujący 

w sieci zakładu o dokładną adresację zmiennej.  

 

2. Odczytany NodeID dla zmiennej S7_Hz_01 to :  
 

ns=36;s=Endpoints.PLC_Siemens.EndpointSet.S7_Hz_01 

Uwaga: Jeśli wprowadzono inną nazwę Device Name dla sterownika Siemensa w ZADANIU 1, 

Twoja adres NodeID może być inny. 

ZAPISZ poniżej NodeID swojej konfiguracji zmiennej S7_Hz_01: 

 
 
 

  

3. Z głównego menu wybieramy opcję Devices jak pokazano na rysunku. 

 

 
4. Następnie wybieramy opcję Create a new Device. 
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5. Wybieramy urządzenie (device) typu OPC-UA i konfigurujemy je wprowadzając poniższe dane: 

Name:   OPC_Siemens 

Server URL: Wprowadź adres serwera OPC-UA odczytany w kroku: 

„Przygotowanie serwera OPC-UA na IoT Gateway’u” 

punkt 4. 

EndPoint Name: OPC_S7_Hz_01 

NodeID: Wprowadź NodeID odczytany w kroku 2 tego zadania 

 

Klikamy w przycisk Create. 

 

 
 

6. Sprawdź w zakładce Diagnostics czy połączenie do serwera OPC-UA  jest w stanie GOOD. 
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7. W kolejnym kroku dodaj samodzielnie widżety Infobox oraz Live chart dla zmiennej 

OPC_S7_Hz_01 w zakładce Dashboard (patrz kroki 13-17 w ZADANIU 1).    

KONIEC ZADANIA 3 
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Konfiguracja połączenia do brokera MQTT 
W tym ćwiczeniu podłączymy się do brokera MQTT (ang. 

Message Queuing Telemetry Transport). Lekki protokół 

transmisji danych oparty o wzorzec publikacja/subskrypcja. 

Jego zaletą jest to, że jest ekstremalnie prosty. Protokół ten 

idealnie sprawdza się przy połączeniach maszyna-maszyna, 

w internecie rzeczy (IoT), w urządzeniach mobilnych, oraz 

tam, gdzie wymagana jest oszczędność przepustowości, 

oraz energii. Protokół stworzony w 1999 roku przez IBM. 

Ciekawostka: Z protokołu MQTT korzysta min. Facebook 

Messenger. Dzięki zastosowaniu tego protokołu w łatwy sposób możemy przenosić się podczas 

rozmowy z jednego urządzenia na drugie i kontynuować konwersację. 

 

Dodatkowe informacje: 
Więcej informacji na temat protokołu MQTT znajdziesz na stronie: 
https://de.slideshare.net/dobermai/an-introduction-to-mqtt-pub-sub-for-the-masses 

 

 

  

https://de.slideshare.net/dobermai/an-introduction-to-mqtt-pub-sub-for-the-masses


Wprowadzenie do IoT Gateway                                                                                     

 
© 2018 Bosch Rexroth Sp. z o.o.                           ver. 1.0K                                                 Strona 28 z 33  

Przygotowanie brokera MQTT 
 

1. Dla celu szkolenia na Twoim komputerze uruchomimy 3 procesy: 

a. Broker protokołu MQTT    -  w środowisku fabryki broker MQTT 

może być zainstalowany na wybranym serwerze w ramach infrastruktury IT zakładu 

produkcyjnego udostepniającym protokół MQTT dla nadawców i odbiorców 

wiadomości. Wiadomości MQTT mogą być publikowane i odczytywane pod 

określonym (dowolnym tematem) ustalonym przez nadawcę i odbiorcę. 

b. Nadawca publikujący wiadomości  -  w środowisku fabryki nadawca może 

być zaimplementowany na dowolnej maszynie, stanowisku produkcyjnym, 

komponencie fizycznym (sterowniku, falowniku, serwonapędzie itd. itp.).  Nadawca 

będzie w stanie przesyłać informacje o swojej pracy do brokera MQTT (punkt a). 

Oprogramowanie IoT Gateway może pełnić rolę klienta publikującego wiadomości 

MQTT. 

c. Odbiorca subskrybujący wiadomości   -  w środowisku fabryki, odbiorca 

może być zaimplementowany na dowolnej maszynie lub np. komputerze, tablecie, 

smartfonie pracownika np. działu utrzymania ruchu. Subskrybent MQTT będzie 

w stanie odbierać wiadomości przesyłane przez nadawcę (punkt b). Oprogramowanie 

IoT Gateway może również pełnić rolę subskrybenta wiadomości co przetestujemy 

w dalszej części tego ćwiczenia. 

 

2. W folderze ../szkolenie_iot znajduje się folder mosquitto (patrz Przygotowanie 

środowiska IT do szkolenia punkt 4).  

 

3. Wejdź do tego folderu i uruchom program mosquitto.exe  

 

 
 

4. Na komputerze pojawi się konsola MS Windows jak pokazano na rysunku. Nie zamykaj tego 

okienka, schowaj je jeśli Ci przeszkadza. Właśnie uruchomiliśmy brokera MQTT.  
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5. Aby zweryfikować czy broker MQTT działa poprawnie, uruchomimy teraz procesy nadawcy 

i odbiorcy wiadomości MQTT. Tematem, pod którym będą publikowane wiadomości będzie 

„pogoda”.  

 

6. Uruchomienie procesu Odbiorcy wiadomości MQTT: 

a. Uruchom linię komend MS Windows np.  

i. wciśnij klawisze  oraz R  

ii. wpisz cmd  

iii. wciśnij klawisz Enter 

b. Przejdź do katalogu gdzie znajduje się broker MQTT 

i. Np. cd C:\szkolenie_iot\mosquitto 

c. Uruchom poniższą komendę: 

i. mosquitto_sub -h localhost -t pogoda 

d. Na ekranie pojawi się poniższe okienko (nie zamykaj go), w którym będą pokazywać 

się wiadomości MQTT publikowane w ramach tematu „pogoda” : 

 

 

7. Uruchomienie procesu Nadawcy wiadomości MQTT: 

a. Uruchom linię komend MS Windows.  

b. Przejdź do katalogu gdzie znajduje się broker MQTT 

i. Np. cd C:\szkolenie_iot\mosquitto 

c. Uruchom poniższą komendę: 
mosquitto_pub -h localhost -t pogoda -m dobra 

Na ekranie będzie widoczny wynik działania tej komendy jak przedstawiono na 

kolejnym rysunku. 

 

 
 

Jednocześnie w okienku procesu Odbiorcy (wystartowanym w punkcie 6d) pojawi się 

informacja, że pogoda jest dobra jak na rysunku poniżej: 

 

 
 

8. Powtarzaj wykonanie komend z punktu 7c zmieniając informacje o pogodzie. Jeśli chcesz 

wprowadzić dłuższy opis pogody wprowadź tekst w ″cudzysłowiu” np.  

 
mosquitto_pub -h localhost -t pogoda -m ″taka sobie” 

mosquitto_pub -h localhost -t pogoda -m ″zła” 

mosquitto_pub -h localhost -t pogoda -m ″deszczowa” 
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Wynik działania powyższych komend w okienku Nadawcy (górne) i Odbiorcy (dolne) wygląda 

następująco: 
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ZADANIE 4: IoT Gateway należy podłączyć do brokera MQTT jako subskrybenta 

tematu „pogoda” 
1. Z głównego menu wybieramy opcję Devices jak pokazano na rysunku. 

 

 
2. Następnie wybieramy opcję Create a new Device. 

 

3. Wybieramy urządzenie (device) typu MQTT i konfigurujemy wprowadzając poniższe dane: 

Name:  MQTT_TEST 

Broker IP: Adres IP twojego komputera. Jak go znaleźć? (ew. zapytaj prowadzącego 

szkolenie) 

  Podpowiedź:  

i. Uruchom  linię komend i wpisz ipconfig.   

ii. Szukaj informacji w polu IPv4 Address 

Port:  1883 

Pozostałe dane zostawiamy domyślne. 

 

Klikamy w przycisk Add Endpoint. 

Wprowadzamy temat wiadomości, które chcemy otrzymywać 

Name:  pogoda 

Topic:  pogoda 

Pozostałe dane zostawiamy domyślne. 

Klikamy w przycisk Create. 

 

4. Przechodzimy do zakładki Dashboard i tworzymy widget Infobox dla endpoint pogoda. 

 

5. Wracamy do procesu Nadawcy (patrz: Przygotowanie brokera MQTT punkt 7c) i wpisujemy 

przykładową wiadomość o pogodzie np.: 
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mosquitto_pub -h localhost -t pogoda -m „cudowna” 

 

6. Jeśli poprawnie skonfigurowaliśmy połączenie MQTT na Dashboard’zie zobaczymy 

informację: 

 

    

KONIEC ZADANIA 4 
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Szkolenia zaawansowane IoT Gateway 
 

Po zakończeniu niniejszego szkolenia wprowadzającego, użytkownik może przystąpić do kolejnych 

etapów konfigurowania serwera IoT Gateway firm Bosch Rexroth. W ramach dostępnych szkoleń 

oferujemy następujące tematy:  

 

SZKOLENIE: Konfiguracja odbiorników danych dla serwera IoT Gateway 

OPIS: W ramach szkolenia użytkownicy dowiedzą się jak skonfigurować przesłanie przykładowych 
danych zebranych z urządzeń na linii produkcyjnej (etap zbierania przykładowych danych omówiony 
został w szkoleniu ”Wprowadzenie do IoT Gateway”) do systemów chmurowych, baz danych 
i innych odbiorników w infrastrukturze IT zakładu. W ramach ćwiczeń wykonane zostanie przesłanie 
danych do lokalnego serwera MySQL (mariaDB), chmury Microsoft Azzure, dedykowanej aplikacji 
PPM firmy Bosch (Production Performance Manager), brokera MQTT oraz systemu MES – OPCON 
firmy Bosch. 

 

SZKOLENIE: Production Performance Manager – system zbierania i analizy danych produkcyjnych 

OPIS: W ramach szkolenia użytkownicy dowiedzą się do czego służy i jak korzystać z systemu PPM 
firmy Bosch. Omówiony zostanie interfejs użytkownika oraz przykładowe scenariusze 
wykorzystania oprogramowania PPM w rozwiązywaniu codziennych zadań pracowników na liniach 
produkcyjnych oraz utrzymania ruchu. Przedstawione zostaną przykładowe przebiegi danych, 
przykłady alarmów oraz reguł pozwalających monitorować pracę wybranych elementów linii 
produkcyjnej.  

  

SZKOLENIE: Interfejs REST-API oprogramowania IoT Gateway 

OPIS: W ramach szkolenia użytkownicy otrzymają informacje na temat architektury serwera IoT 
Gateway firmy Bosch Rexroth oraz platformy OSGi. Dowiedzą się jak korzystać z interfejsu REST-API 
dostępnego w IoT Gateway firmy Bosch Rexroth. Wykorzystają dostępne metody do stworzenia 
prostego systemu monitorowania napisanego w wybranym języku lub środowisku programowania 
np. php, powershell, c#.   

 

 


