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Streszczenie
Producenci produktów wolumenowych, takich, jak samochody lub sprzęt elektroniczny
powszechnego użytku, są coraz bardziej zainteresowani korzyściami, jakie mogą im
zapewnić otwarte, obejmujące wiele urządzeń sieci, mogące z dużą szybkością przetwarzać
sygnały sterowania i przesyłać informacje, umożliwiając realizację wydajnej, obejmującej
cały zakład i zintegrowanej automatyzacji procesu.
Jak podkreślono w niniejszym biuletynie, podstawową zaletą sieci otwartej jest możliwość stosowania wielu różnych
urządzeń pochodzących od wielu różnych producentów.
Problemy pojawiające się w tego typu sieci często wynikają
z faktu, że urządzenia pracujące w sieci nie są w pełni zgodne ze standardem danej sieci otwartej.
Ponieważ coraz większa liczba użytkowników stosuje urządzenia pracujące w sieci otwartej, pojawia się pilna potrzeba solidnego testowania zgodności ze standardami.
Testowanie zgodności ze specyfikacjami sieci i potwierdzonymi standardami ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia zgodności urządzenia i aplikacji automatyki przemysłowej. Bez tego istnieje ryzyko, że urządzenia nie będą
współpracować ze sobą, a ich dostawcy będą się nawzajem
obwiniać.
Testowanie zapewnia, że sprzęt, oprogramowanie, maszyny i inne urządzenia przemysłowe komunikują się ze sobą
w sposób wydajny i bez problemów.
Oprócz zadowolenia klientów ze swoich produktów,
certyfikat wydany po pomyślnym przeprowadzeniu testów
zgodności daje dostawcom pewność, że współpracują ze
sobą ich urządzenia oraz pochodzące od innych dostawców. To daje pewność, że urządzenia będą działać w sieci
w oczekiwany sposób.

Bez przeprowadzenia testów nie można mieć pewności,
że urządzenie będzie w pełnym zakresie współpracować
z innymi urządzeniami podłączonymi do tej samej sieci.
Testowanie zgodności powinno obejmować trzy główne
obszary: zdolność do połączenia, odporność na zakłócenia
i starzenie.
yy Zdolność do połączenia weryfikuje, czy podczas komunikacji za pośrednictwem sieci sprzęt i oprogramowanie
działają poprawnie.
yy Odporność na zakłócenia zapewnia, że w zakresie
odporności na zakłócenia elektryczne urządzenie jest
zgodne z wymaganym standardem.
yy Test starzenia ma na celu zapewnienie, że w ciągu
swojego okresu eksploatacji urządzenie będzie działało
w oczekiwany sposób.
Najważniejsze korzyści, jakie użytkownicy końcowi sieci
otwartych odnoszą z testowania (i certyfikacji) zgodności,
to możliwość współpracy, elastyczność i jakość. Te cechy,
wraz z jeszcze innymi korzyściami, są przedmiotem niniejszej publikacji.
Niniejszy biuletyn zwraca także uwagę na mechanizmy,
które mogą zostać uruchomione w celu zapewnienia
bezkompromisowego stosowania ścisłych standardów
współpracy produktów i aplikacji.
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Wstęp
Użytkownicy końcowi i firmy OEM nieczęsto mogą mieć do czynienia, jeśli w ogóle,
z systemem sterowania lub układem automatyki zbudowanym z podzespołów
pochodzących od pojedynczego dostawcy.
Jednak kupując sprzęt od różnych dostawców chcą mieć
pewność, że poszczególne elementy będą komunikować
się ze sobą w sposób wydajny, bezpieczny, deterministyczny i zapewniający współpracę.
Stanowi to przyczynę, dla której dostawcy urządzeń i usług
oraz użytkownicy coraz częściej zwracają się do sieci otwartych, domagając się autorytatywnego, niezależnego potwierdzenia zgodności szerokiego asortymentu urządzeń
pochodzących od wielu różnych dostawców.
Sieci “otwarte” mogą akceptować dane i sygnały z urządzeń
wytworzonych przez wiele różnych firm, zestawionych
w dowolny wymagany sposób.
Testy zgodności i kontrole możliwości współpracy zapewniają cenione, niezależne od dostawcy potwierdzenie
jakości, ważne zarówno dla dostawcy, jak i dla użytkownika
urządzenia.
Bez przeprowadzonych testów zgodności producenci stają
przed niepewnością, czy narzędzia, maszyny i inne wyposażenie, w które zainwestowali, będą rzeczywiście działać
w oczekiwany sposób – współpracując z już istniejącymi
w układzie podzespołami i systemami.

Jasność, spójność i pewność uzyskiwana dzięki testowaniu
sieci otwartej na zgodność z uzgodnionymi standardami,
dają użytkownikom spokój i pewność. Testowanie wykazuje,
że nowe narzędzia, maszyny, oprogramowanie i sprzęt będą
się wzajemnie komunikowały i będą zgodne z istniejącym
sprzętem i oprogramowaniem, gdyż wszystkie podzespoły
są testowane na zgodność z tym samym standardem.
Testy zgodności i potwierdzenie możliwości współpracy
mają dla dostawców i użytkowników produktów automatyki zasadnicze znaczenie, ze względu na zmniejszenie
ryzyka awarii produktów, występowania błędów i przestojów produkcji – wszystkich zjawisk zakłócających ustalone
harmonogramy działalności komercyjnej.
Szczególnie dla dostawców, problem ze współpracą
i wzajemne niedostosowanie produktów mogą zagrozić
pozycji konkurencyjnej danej firmy i doprowadzić do utraty
klientów, którzy ucierpieli z powodu niedostatecznie przetestowanego sprzętu i usług.
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Opracowanie protokołów sieci obiektowych
Początki automatyki przemysłowej sięgają lat 60-tych, kiedy producenci samochodów
po raz pierwszy rozpoczęli integrację różnych procesów produkcyjnych.
Początkowo występowały problemy związane z olbrzymia
ilością okablowania i tysiącami pojedynczych przekaźników, tworzących coraz bardziej nieelastyczne systemy.
Doprowadziło to do rozwoju programowalnych sterowników logicznych (PLC), które zastąpiły baterie przekaźników
i otworzyły nowy rozdział zarówno w zakresie procedur
produkcyjnych, jak i w zakresie oczekiwań związanych
z jakością.
Otworzyło to także drogę do rewolucji technologicznej,
przełamującej kolejne bariery do realizacji strategii dostarczania produktów i usług najwyższej jakości.
Współczesne sieci otwarte wiele zawdzięczają wywodzącej
się z telekomunikacji koncepcji przesyłania wielu sygnałów
za pomocą pojedynczego przewodu tak, aby każdy sygnał
docierał do właściwej stacji odbiorczej. Ta sama koncepcja
została zastosowana do opracowania podobnego systemu
dla urządzeń obiektowych, wykorzystującego sieć automatyki, w wyniku czego powstał pierwszy protokół magistrali
obiektowej - Manufacturing Automation Protocol/Technical
Office Protocol.

Kłopotliwy w projektowaniu i mający ograniczoną wydajność, wytyczył on drogę rozwoju przemysłowych sieci
komunikacyjnych.
Opracowano następnie całą hierarchie protokołów magistrali obiektowej, niektóre do ogólnego zastosowania, inne
wyspecjalizowane do określonych zastosowań; jedne z nich
przekazywały tylko proste polecenia dla urządzeń i cyfrowe
sygnały We/Wy, inne mogły gromadzić dane i przetwarzać
je w złożone informacje dla systemów podejmowania
decyzji i zarządzania procesami.
Zasadniczym wymaganiem, które do dziś stawiane jest na
poziomie instrukcji, jest możliwość komunikacji z urządzeniami pochodzącymi od wielu różnych producentów. W rezultacie istnieje kilka liczących się protokołów na poziomie
urządzeń, każdy o dobrze potwierdzonej, uznanej jakości,
przy czym niektóre z nich są kojarzone z określonymi rejonami geograficznymi świata.

Projekt systemu
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Sieci otwarte
Korzyść ze stosowania sieci zbudowanej w oparciu o standard otwarty polega na tym,
że producenci nie są ograniczeni do zakupu urządzeń wyłącznie u jednego dostawcy.
Mogą kupować produkty spełniające wymagania standardów sieci od dowolnego dostawcy, mając pewność, że
będą one działać zgodnie z zasadą “plug and play”, będą
mogły komunikować się i współpracować ze wszystkimi
innymi urządzeniami w sieci, ponieważ wszystkie zostały
zbudowane i przetestowane według tego samego standardu.
Zapewnia to producentom jasno określone korzyści. Zamiast
być “przywiązanym” do jednego dostawcy, mają oni większą swobodę wyboru zakupu produktów najnowszych,
najlepszych lub najtańszych, w zależności od ich preferencji
i specyficznych wymagań.
Poczucie bezpieczeństwa daje także świadomość, że
w razie, gdyby początkowy dostawca wypadł z rynku, znajdą się inni, spośród których można będzie wybrać produkt
działający zgodnie z tym samym standardem.

Chociaż standard sieci otwartej określa wymagane elementy konstrukcyjne i podzespoły, które powinny wchodzić
w skład produktu, nie ma pewności, że będą one w pełni
współpracowały z innymi, działającymi w tej samej sieci
urządzeniami.
Właśnie dlatego testowanie zgodności ma zasadnicze
znaczenie dla zapewnienia, że urządzenia i aplikacje automatyki przemysłowej są zgodne ze specyfikacją sieci i ze
sprawdzonymi standardami.
Bez takiej pewności wydajność może być wystawiona na
ryzyko – szczególnie w sytuacji, gdy dostawcy szukają
winnych gdzie indziej, a urządzenia, które według nich
współpracowały, nie współpracują z innymi urządzeniami
w tej samej sieci.

Istnieją także potencjalne minusy, o których należy pamiętać.
Wiele problemów pojawiających się podczas użytkowania
sieci otwartych jest spowodowanych przez niedostatecznie
zgodne ze standardami produkty i wynikające stąd problemy ze współpracą.
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Dlaczego testowanie zgodności jest ważne?
Testowanie i certyfikacja zgodności stanowi jednoznaczne potwierdzenie, że urządzenia
spełniają wymagania określone w zestawie standardów i będą w pełni współpracowały
z wszystkimi innymi urządzeniami testowanymi i użytkowanymi w ramach tej samej sieci.
Niewielu klientów jest gotowych przyjąć bez dowodu
zapewnienia dostawców, że ich produkty są zgodne
z określonym otwartym standardem. Wielu z nich odebrało
w przeszłości przykrą lekcję, ponosząc koszty znacznych
inwestycji w sprzęt, który okazał się niekompatybilny z już
istniejącymi narzędziami i systemami, gdyż nie działały one
zgodnie z tym samym otwartym standardem.

Istnieją rozmaite aspekty testowania, w tym ocena wydajności, odporności, zachowania i współpracy. Zakończony
powodzeniem test dostarcza dostawcom i użytkownikom
zapewnienia, że urządzenia i systemy działają na oczekiwanym, zgodnym z wymaganiami standardu poziomie,
z którym mają być zgodne. Nie daje to jednak podstaw do
porównywania między sobą wydajności różnych produktów.

Klienci coraz częściej domagają się gwarancji, że urządzenia
i systemy będą wydajnie i płynnie współpracować ze sobą.

Gdy urządzenie uzyskuje pozytywny wynik testu zgodności, jego dostawca uzyskuje prawo do odpowiedniego
oznaczenia produktu i sprzedawania go wraz z prestiżowym świadectwem zgodności. Daje to dostawcy szereg
możliwości marketingowych, umożliwiając mu promowanie swojej firmy, na przykład na własnej witrynie internetowej, w biuletynach, broszurach z opisami produktów,
na targach i wystawach.

Testowanie zgodności jest zasadniczą częścią zapewnienia,
że oczekiwania użytkownika końcowego zostaną spełnione.
Zapewnia ono, że wszystkie urządzenia będą w pełni współpracowały ze wszystkimi innymi urządzeniami użytkowanymi w tej samej sieci. Stanowi to klucz do osiągniecia
kompatybilności podzespołów i ciągłej sprawności
eksploatacyjnej.
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Testować możliwość współpracy czy zgodność?
Testowanie zgodności i możliwości współpracy to dwa podstawowe sposoby podejścia
do testowania poprawności wdrożenia protokołu objętego standardem. Jednak
przeprowadzenie jednego z tych testów nie może zastąpić potrzeby przeprowadzenia
drugiego.
Testowanie zgodności określa, w jakim zakresie pojedynczy
przyrząd lub produkt jest zgodny z poszczególnymi wymaganiami standardu sieci.
Testowanie możliwości współpracy analizuje zdolność
wszystkich urządzeń w systemie do wzajemnej współpracy
i wykazuje, czy funkcje spełniane przez przynajmniej dwa
urządzenia komunikujące się ze sobą spełniają wymagania
odpowiedniego standardu sieci. Nie zawsze dowodzi to,
że każdy z nich osobno spełnia szczegółowe wymagania
implementacji protokołu sieci.
Podobnie, testowanie zgodności nie dowodzi poprawnej
funkcjonalności lub możliwości współpracy dwóch systemów komunikacyjnych. Test zgodności bada pojedynczy
komponent sieci, a nie kompletny produkt. Dlatego elementy, które uzyskały potwierdzenie zgodności, nie
muszą nadal w pełni poprawnie z sobą współpracować.

Z drugiej strony testy współdziałania sprawdzają sprawność komunikacji tylko pomiędzy testowanymi urządzeniami lub systemami. Nie dowodzi to jednak, że produkt jest
zgodny ze specyfikacją. Istotnie, produkty współdziałające
ze sobą mogą być niezgodne ze specyfikacją i nie funkcjonować poprawnie w sieci.
Testy współdziałania nie obejmują badania zachowania
urządzeń w przypadkach niezwykłych lub w przypadku
odebrania błędu, gdyż nie ma sposobu wymuszenia oczekiwanego zachowania.
W rezultacie testy współdziałania nie mogą zastąpić testów
zgodności. Oba podejścia są komplementarne i nie wykluczają się wzajemnie. W rzeczywistości w przypadku złożonych technologii koszt niepożądanych zdarzeń i rosnące
zainteresowanie programami uzyskiwania certyfikatów
zachęcają do stosowania podejścia kombinowanego.
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Kto przeprowadza testy?
Obserwuje się wzrost zrozumienia ważnej roli testów zgodności. Wiele różnych zestawów
i procedur testowych zostało opracowane przez rozmaite organizacje.
Niektórzy producenci przeprowadzają testy współdziałania swoich produktów we własnym zakresie i wykazują
zgodność ze standardami, z którymi produkty mają być
według nich zgodne. Inni, w celu przeprowadzenia testów
i weryfikacji poprawności ich wykonania, korzystają z usług
organizacji zewnętrznych.

Testowanie w trakcie

Wiele standardów zgodności zostało ustalonych przez organizacje takie, jak Stowarzyszenie Partnerów Sieci CC-Link
(CLPA), co ma na celu poprawę niezawodności sprzętu
i kompatybilności oprogramowania. Testy przeprowadzane
przez organizację ustalającą standardy dają dostawcom
i użytkownikom największą pewność zgodności i kompatybilności nowych produktów z innymi urządzeniami
pracującymi w sieci.
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Testowanie zgodności
Wiele organizacji ustalających standardy, takich, jak CLPA, zaleca przeprowadzanie
wszechstronnego zestawu testów w celu zapewnienia, że każde urządzenie i produkt,
które zostanie z powodzeniem przetestowane i uzyskuje potwierdzenie jakości może
być stosowane z pełnym zaufaniem.
Certyfikat taki zapewnia, że urządzenia są zgodne ze ścisłymi wymaganiami technicznymi specyfikacji, w tym dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej i czasów
odpowiedzi.
Testowanie zgodności ze standardem sieci CC-Link obejmuje indukowanie zakłóceń w samym urządzeniu i w podłączonym okablowaniu, a także test pomiaru pływającej
reaktancji pojemnościowej.
Testowanie sprzętu sprawdza obecność określonych podzespołów komunikacyjnych, przeprowadzane są też testy
włączania/wyłączania zasilania modułu i jednostki nadrzędnej oraz testy wymiany modułu w trybie on-line.
Rozległe testy oprogramowania obejmują testy bufora pamięci, testy potwierdzania komunikacji w układzie master-slave, testy automatycznego powrotu stacji do normalnego trybu pracy oraz test przełączania szybkości transmisji
poza dozwolony zakres.

Dalsze testy mają potwierdzić, że dane urządzenie lub
produkt może działać w sieci CC-Link przy maksymalnej
dopuszczalnej długości kabla, jak również przeprowadzane
są pełne testy współdziałania urządzenia, testy profilu
i testy zamienności urządzeń. Zapewnienie podwyższonej
niezawodności polega na pełnym, trwającym 12 godzin
teście eksploatacji sieci.
Dzięki tej kombinacji testów projektanci i użytkownicy
sieci CC-Link uzyskują pewność, że certyfikowane produkty
mogą być włączone do sieci i będą wykazywały pełną funkcjonalność. Daje to również pewność, że w zastosowaniach
do sterowania procesami użytkownicy będą mogli korzystać z wysokiej niezawodności i dostępności sieci CC-Link.
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CC-Link – światowy punkt odniesienia
Przemysłowe otwarte sieci CC-Link przetwarzają zarówno sygnały sterowania, jak i dane,
zapewniając zintegrowaną automatyzację zakładu produkcyjnego lub procesu. Ta szybka,
deterministyczna sieć komunikacyjna płynnie łączy wiele różnych urządzeń automatyki
pochodzących od różnych dostawców.
W zakresie technologii otwartych sieci obiektowych,
CC-Link jest obecnie uznawana za światowy wzorzec.
Wszystkie sieci CC-Link są “otwarte” i oparte na technologii
opracowanej początkowo przez Mitsubishi Electric Corporation, a obecnie administrowanej przez stowarzyszenie
CLPA. W celu uznania sieci CC-Link za zweryfikowaną
i certyfikowaną, przeprowadzane są przez CLPA testy zgodności, które gwarantują, że urządzenia spełniają niezbędne
wymagania techniczne.
Sukces sieci otwartej jest określony przez dostępność
produktów automatyki obsługujących daną technologię.
Obecnie (kwiecień 2011) istnieje ponad 1100 certyfikowanych produktów kompatybilnych ze standardem sieci
CC-Link, wytwarzanych przez ponad 240 producentów na
całym świecie.
CLPA jest organizacją międzynarodową zrzeszającą ponad
1400 firm członkowskich z całego świata. Wspólnym celem
partnerów jest promowanie rozwoju technicznego i rozpowszechniania technologii otwartych sieci z rodziny CC-Link.

CC-Link jest wiodącą siecią obiektową w Azji i staje się coraz bardziej popularna w Europie i na kontynencie amerykańskim. Europejska siedziba główna organizacji znajduje
się w Niemczech, w Düsseldorfie, gdzie ostatnio CC-Link
otwarł nowe centrum testowania zgodności; ponadto
organizacja posiada biura na całym świecie.
CLPA odpowiada za wspieranie producentów i użytkowników technologii, za nadzór, opracowywanie i zarządzanie
specyfikacjami sieci CC-Link oraz promocję wprowadzania
sieci CC-Link na świecie.
W styczniu 2011 roku w Düsseldorfie, rozpoczęto przeprowadzanie pełnych testów zgodności z CC-Link. Nowe
centrum zapewnia europejskim producentom dogodne,
centralnie położone miejsce przeprowadzania testów,
dzięki czemu mogą uniknąć wysyłania swoich produktów
za morze, jak miało to miejsce w przeszłości.
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Zgodność z wymaganiami CC-Link
Otwarta sieć CC-Link ma w chwili obecnej zainstalowanych około ośmiu milionów węzłów
i 10-letnią historię globalnego rozwoju.
Testowanie zgodności zapewnia, że wszystkie urządzenia
będą współdziałały w dowolnej sieci CC-Link ze wszystkimi
innymi użytkowanymi i będą z nimi kompatybilne.

Podczas wszystkich testów wykorzystywane jest standardowe wyposażenie, dzięki czemu wszystkie testy na całym
świecie są przeprowadzane w jednakowych warunkach.

CLPA uważa testowanie zgodności za krytyczne dla utrzymania jakości wykonania nowych urządzeń sieciowych.
W technologii sieciowej jest to jeden z najbardziej rygorystycznych testów.

Współdziałanie sieciowe gwarantuje, że wszystkie urządzenia systemowe i wszystkie podzespoły mogą ze sobą
współpracować. Technologia CC-Link jest oparta na wykorzystaniu układów scalonych dostosowanych do aplikacji
(ASIC), które zarządzają transmisją danych i warstwą transportu, zapewniając niezawodną komunikację i współdziałanie urządzeń. Ponadto CC-Link w wersji Ethernet wykorzystuje standardową warstwę fizyczną sieci Ethernet.

Testowanie zgodności obejmuje trzy główne obszary: zdolność do połączenia, odporność na zakłócenia i starzenie.
yy Test zdolności do połączenia weryfikuje, czy podczas
komunikacji sieciowej sprzęt i oprogramowanie działają
poprawnie. Inaczej niż w przypadku wielu innych sieci,
które wymagają od użytkowników tworzenia lub
stosowania złożonych i ograniczających plików konfiguracyjnych, sieć CC-Link posiada otwarty format tabeli
danych, dzięki czemu podłączanie dowolnego urządzenia jest bardzo szybkie i elastyczne.

Specyfikacje dostępne członkom stowarzyszenia CLPA
definiują wymagane parametry sieci oraz profile interfejsów na poziomie urządzeń, zapewniając współdziałanie na
poziomie aplikacji.

	Jeżeli do łączenia się z urządzeniami (takimi, jak napędy
o zmiennej prędkości) użytkownicy preferują ustalony
format danych, do podejmowania typowych działań,
takich jak “start”, “naprzód”, “w tył” oraz do ustawiania
prędkości mogą być wykorzystane obszary danych
oraz odpowiedni protokół.
yy Odporność na zakłócenia zapewnia, że urządzenie
spełnia wymagania standardu w zakresie odporności
na zakłócenia elektryczne, zapewniając w ten sposób
bezusterkową komunikację sieciową.
	W porównaniu z innymi sieciami obiektowymi, sieć
CC-Link ma bardzo wysoką tolerancję na zakłócenia
elektromagnetyczne, dzięki czemu nadaje się do pracy
w najtrudniejszych warunkach otoczenia.
yy Test starzenia ma na celu zapewnienie, że w ciągu swojego okresu eksploatacji urządzenie będzie działało
w oczekiwany sposób.
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Wykresy globalne
Przebieg globalnego wzrostu

Liczba instalacji sieci CC-Link na świecie

Wynik za rok 2008
900 000 nowych węzłów
Łącznie 7 050 000

Liczba instalacji sieci
CC-Link na świecie
[Jednostki: 1,000,000 węzłów]
Cel na rok 2010
950 000 nowych węzłów
Łącznie 8 000 000

Rok rozliczeniowy (kwiecień – marzec)

Liczba partnerów i produktów
kompatybilnych z siecią CC-Link

Przebieg globalnej akceptacji

Liczba partnerów i produktów
kompatybilnych z siecią CC-Link

Wynik za rok 2009
Produkty: 1047 modeli
Partnerzy: 1331 firm

Cel na rok 2010
Produkty: 1134
Partnerzy: 1463

Liczba
partnerów

Rok rozliczeniowy (kwiecień – marzec)

Liczba produktów
kompatybilnych
z siecią CC-Link
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Korzyści
Dzięki rygorystycznemu testowaniu zgodności produktów kompatybilnych, CC-Link
zapewnia bezproblemową łączność każdego systemu sieci CC-Link na świecie.
Aprobata Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej
(ISO) dla technologii CC-Link wspiera wymagania rynku
w zakresie otwartości sieci i zgodności ze standardami
przemysłowymi. Na całym świecie wzrasta uznanie i akceptacja sieci CC-Link przez producentów, projektantów
systemów i użytkowników.
Korzyści z uzyskania certyfikatu zgodności ze standardem
sieci otwartej to między innymi:
yy Zgodność ogólna – zapewnia, że szeroki asortyment
urządzeń różnych dostawców jest zgodnych z technologią sieci.
yy Współpraca urządzeń - szeroki asortyment produktów
różnych dostawców może być stosowany w tym samym
systemie i “mówić tym samym językiem”.
yy Mniej błędów – testowanie zgodności zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędów podczas integracji sieci.
yy Bonus wydajności – wiedza, że urządzenia będą współpracowały zwiększa wydajność, gdyż projektowanie
i konserwacja systemu stają się bezpieczniejsze
i łatwiejsze.
yy Elastyczność – użytkownicy końcowi nie są przywiązani
do rozwiązań prawnie zastrzeżonych, opartych na projektach i technologii jednego producenta.
yy Bezpieczeństwo produktu – standardy sieci zapewniają,
że na rynku dostępnych jest wiele współpracujących
produktów, a klienci nie są zależni od poszczególnych
dostawców.
yy Zapewnienie jakości – gdy produkt został wykazany
jako zgodny z określonym standardem, rynek wie,
jakich możliwości, osiągów i poziomu spójności można
od niego oczekiwać.
yy Możliwości marketingowe – aprobata dla produktu
i jego certyfikacja stanowią doskonały materiał do
wykorzystania w witrynach internetowych producenta,
podczas działań public relations, w broszurach reklamowych, na forach klientów, w biuletynach itd.
yy Zmniejszenie zagrożeń – z powodu potencjalnych
zagrożeń dla już istniejącego sprzętu i systemów, producenci coraz częściej rezygnują z urządzeń nieprzetestowanych.

yy Usprawnienie planowania – poziom zgodności produktu umożliwia dostawcom i użytkownikom sprzętu
ocenę jego osiągów po jego połączeniu z innymi urządzeniami pracującymi w sieci.
yy Wzrost jakości – produkty wysokiej jakości dostępne
dla użytku komercyjnego przyspieszą wdrożenie na
szeroką skalę technologii sieciowych i związanych
z nimi usług sieciowych.
yy Trendy rynkowe – producenci coraz częściej żądają
gwarancji wydajności dla rozwiązań sieci obiektowych;
zakończone powodzeniem testy zgodności staja się
ważnym elementem takiego zapewnienia.
yy Niezależne potwierdzenie aprobaty – testowanie dostarcza odbiorcom niezależnego od dostawcy zapewnienia, że produkty wprowadzane na rynek są w pełni
zgodne ze specyfikacjami sieci.
yy Spokojna głowa.

Inne korzyści, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio
przypisane pomyślnym wynikom testowania zgodności, to
wyższa wydajność produkcji, zwiększona sprawność, mniej
odpadów i obniżka kosztów.
Korzyści te mogą być powiązane z marką CC-Link ‘Non-Stop
Open Network™’, która stanowi posumowanie ich korzystnego wpływu na wydajność produkcji. Gwarantując
utrzymanie osiągów “non-stop” zapewniamy tym samym
wydajność produkcji.
Niezależnie od korzyści wymienionych powyżej, po
zaakceptowaniu produktu jako zgodnego z technologią
CC-Link, stowarzyszenie CLPA zapewnia firmom członkowskim wiele możliwości marketingowych. Obejmują one:
yy Umieszczenie szczegółowego opisu produktu na witrynach internetowych CLPA na całym świecie.
yy Promocję wśród członków stowarzyszenia na świecie.
yy Umożliwienie reklamy produktu poprzez udział
w targach, publikacje w biuletynach, listach reklamowych i katalogach produktów CLPA.

yy Wzrost niezawodności – dostawca w swoich programach zapewnienia jakości i w literaturze na temat
produktu może wykorzystać wyniki testów.
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Wnioski
Użytkownicy końcowi i klienci OEM są coraz bardziej zainteresowani korzyściami, jakie
mogą im zapewnić otwarte, obejmujące wiele urządzeń sieci, mogące z dużą szybkością
przetwarzać sygnały sterowania i przesyłać informacje, umożliwiając realizację wydajnej,
obejmującej cały zakład, zintegrowanej automatyzacji procesu.
Poszukują jednak zapewnienia, że sprzęt, oprogramowanie,
maszyny, narzędzia i inne urządzenia przemysłowe będą
“mówić tym samym językiem”, dzięki czemu będzie możliwe zwiększenie sprawności i wydajności produkcji.
Wraz z dostawcami rozumieją oni ważną rolę, jaką pełnią
testy zgodności dające pewność, że urządzenia i systemy są
zgodne ze specyfikacjami i zweryfikowanymi standardami sieci.

Ten trend powinien narastać, gdyż rosną oczekiwania firm
w zakresie zapewnienia jakości, zmniejszenia ilości błędów,
zwiększonej współpracy produktów i elastyczności oraz
zachowania “spokojnej głowy”, a wszystko to można uzyskać dzięki testowaniu zgodności ze specyfikacjami sieci
otwartych.
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