
DOPAD TECHNOLOGIE IOT NA BUDOUCNOST 
VÝROBNÍHO SEKTORU
Průmyslová automatizace a shromažďování dat nejsou 
žádnou novinkou, ale lidé se nyní pokouší získávat jiné typy 
dat. Data, která by se mohla stát podkladem pro prediktivní 
údržbu. Simon ze společnosti Telemecanique Sensors věří, 
že právě v tom spočívá skutečný přínos, ale současně uvádí, 
že zavádění stále vázne. „Řada velkých společností se po 
překonání počátečních potíží začíná pokoušet o zavádění 
konceptu Industry 4.0. Pro menší firmy je to náročnější, protože 
pracují v menším měřítku a nemají tolik zkušeností. Nejčastěji 
čekají, až bude dostupné plně průmyslové řešení,“ říká.

David O’Reilly věří, že budoucnost IoT spočívá v tomto 
oboru v analýze dat, nikoli soustředění se na hledání 
dodavatelů monitorovacích zařízení. „Nejvíce získají ti, 
kteří nabídnou důkladnou analýzu dat. Trh pracovních sil 
podléhá rychlým změnám. „Nová generace“ techniků bude 
jako své primární rozhraní využívat mobilní zařízení.“

PŘEKONÁVÁNÍ MOŽNÝCH POTÍŽÍ PŘI ZAVÁDĚNÍ 
IIOT
Jakmile jsme se začali ptát mluvčích z průmyslového segmentu na 
potenciální překážky zavádění IIoT, otevřela se Pandořina skříňka. 
Mezi tyto problémy patří bezpečnost, odborné znalosti a dovednosti 
a standardizace – ale o všech prohlašují, že je lze vyřešit. Simon věří, 
že podobně jako u všeho ostatního to s dalším rozvojem budou mít 
koncoví uživatelé stále snazší. Odvolává se na skutečnou potřebu 
jednoduchých řešení a říká, že je na dodavatelích, aby si se složitostí 
poradili a nabídli řešení. Jedním z nejdůležitějších faktorů je 
kybernetické zabezpečení a podle našich mluvčích představuje jednu 
z překážek většího rozšíření takovýchto technologií. Společnosti, 
které se do něj pouští, jsou ochotny toto riziko podstoupit, protože 
výhody IIoT jim za investici do kybernetické bezpečnosti stojí.

Takovéto integrace IoT do stávajících systémů budí ve výrobcích 
obavy. Produkty musí být snadno začlenitelné a nabízet flexibilitu 
při dodatečném nasazení, věří Simon, ale v oblasti, kde neexistuje 
standardizace, to tvoří významnou překážku. K problematice 
standardizace se vyjadřuje i David a Frank. David souhlasí, 
že na tomto poli je příliš mnoho hráčů a datových modelů 
s různou úrovní vyspělosti, ale dosud není k dispozici skutečné 
modulární řešení. Frank má pocit, že pro koncové uživatele 
je těžké se rozhodnout, které technologii dát přednost. 

Co je opravdu potřeba, je řešení typu „plug and play“. David 
také zmiňuje problém nedostatečného porozumění technologii 
na příslušných úrovních. Uvádí: „Utrácí se spousta peněz za 
prezentace ředitelům informatiky a výkonným ředitelům, které 
je mají přesvědčit o přínosu IoT, čímž vzniká tlak na techniky – 
a ti se jen snaží dobře odvést svou práci. Potřebujeme překonat 
propast mezi vizí propojeného světa a její skutečnou realizací.“

TRANSFORMACE DAT DO 
KONKRÉTNÍCH ROZHODNUTÍ
Ve světě, kde se shromažďují data tolika způsoby, je snadné se 
v nich ztratit. Podle našich mluvčích je nejdůležitější soustředit se 
jen na shromažďování takových informací, které skutečně 
potřebujeme, a dokázat tato data spravovat a analyzovat 
tak, abychom získali relevantní informace. Simon radí:

David zmiňuje důležitost širších souvislostí. Integrace historických 
dat, jsou-li dostupná, a zaznamenávání dokonalejších dat nyní 
znamená, že tato data budou brát více v úvahu souvislosti 
a umožní sestavování modelů za účelem predikce. 

Frank klade důraz na záludnosti využívání počítačových algoritmů 
k analýze dat. „Mám zkušenost, že počítačové algoritmy 
mohou mít někdy potíže s výkyvy, které by člověk jako takové 
snadno identifikoval. Lidský mozek si dokáže informace, které 
mohou analýzu někdy zkreslit, vyložit lépe než počítače.“

Obavy budí především udržení jednotného kurzu v rámci 
všech produktů, jejich aplikace a plán jejich integrace jak 
z časového, tak místního hlediska tak, aby IIoT byl skutečným 
přínosem. Ale vzhledem k rychlému technickému rozvoji jde 
pro všechny techniky o cestu, na kterou se budou muset 
vydat. Úvahy o tom, kdy a jak učinit toto riskantní rozhodnutí, 
jsou v současné době jednou z hlavních překážek zavádění. 
Pokud však má výroba prosperovat, nevyhneme se mu.

PRŮMYSLOVÝ 
INTERNET VĚCÍ ANEB 
VIZE PROPOJENÉHO 
SVĚTA JAKO 
NEVYHNUTELNÉ 
ŘEŠENÍ. 
S rostoucím povědomím výrobního 
sektoru o potenciálních výhodách 
průmyslového internetu věcí (IIOT) 
a konceptu Industry 4.0 se na pořad 
dne dostává diskuse o směřování této 
technologické revoluce.

S cílem usnadnění orientace techniků ve světě 
IIoT jsme pohovořili se zástupci průmyslu, 
včetně výrobců a koncových uživatelů, 
abychom mohli zodpovědět některé důležité 
otázky – například kde začít nebo jaké 
jsou příležitosti a nástrahy IIoT – a poskytli 
náhled na dosažení konečného cíle, kterým 
je transformace získaných dat na cenné 
informace podporující další rozhodování.

VSTUP DO SVĚTA ONLINE
Pokud jde o průmyslový internet věcí (IIoT), mohou být technici 
přehlceni informacemi. Podle Simona Chabriera, působícího 
na pozici Global Offer Director ve společnosti Telemecanique 
Sensors, předního světového výrobce snímačů a technických řešení 
využívajících snímače, nemusí mít technici kompletní přehled.

„Pro techniky je nejdůležitější získat tolik znalostí, kolik potřebují. 
Měli by využívat fóra a komunity jako je DesignSpark, nebo třeba 
odborné časopisy a využívat platformu LinkedIn. Mimoto představuje 
nenáročný způsob seznámení se s problematikou testování a vývoje. 
Rychlost technického rozvoje může být odrazující, ale v určité fázi se 
začlenění už nevyhnete,“ říká Simon.

Je také důležité vzít v úvahu, pro jaká zařízení může být tento typ 
technologie přínosem. David O’Reilly, Vice President & General 
Manager společnosti Fluke Digital Systems – světové jedničky  
ve výrobě, distribuci a službách elektronických měřicích přístrojů, 
biomedicínských zařízení a síťových řešení,

 

„Je třeba podívat se na stávající data v organizaci a zvážit, jaká 
další data by mohla přinést užitek, například údaje o vibracích 
nebo termosnímky, údaje o teplotě či tlaku – což jsou klíčové oblasti 
monitoringu, které mohou přispět k predikci nutné nebo preventivní 
údržby. Začněte v malém měřítku a zohledňujte při měření 
souvislosti – kvalitní soubory dat mohou přinést významné zlepšení. 
Nezapomeňte je zdokumentovat jako doklad o tomto konceptu, který 
pomůže přesvědčit další zainteresované strany o výhodách.“

Velmi cenný může být také pohled z perspektivy koncových  
uživatelů. Frank McAlister, Engineering Manager ve společnosti 
RS Components ve městě Nuneaton, zaváděl koncept IoT  
ve skladu v různých fázích provozu. Vysvětluje: „Zkoušeli jsme IoT 
v našem skladu v celé řadě oblastí a využívaných technologií  
na celé řadě dodavatelů, aby měl pilotní projekt nějaký smysl. 

Pokoušeli jsme se jej uplatnit při dálkovém monitorování 
jeřábů i na podporu některých kancelářských aktivit. Vidíme 
potenciál obrovských výhod, ale technologie měly zatím své 
mouchy. Hlavním problémem byly zřejmě výpadky připojení. 

Při ztrátě připojení může být odstranění potíží problematické.  
K této situaci často docházelo u technologií různých typů od různých 
dodavatelů. Moje nejdůležitější doporučení pro všechny, kdo zvažují 
zavedení IoT, by asi bylo řádně si promyslet, kde ho využijí.“ 

„IoT má pro nás smysl jako podpůrný nástroj, ale při 
snaze o průběžné získávání dat se toto řešení, díky 
problémům s připojením, ukázalo jako méně spolehlivé 
než řešení s pevnou integrací v hardwaru.“

„Vždy doporučujeme začít s rozvahou, která zařízení 
jsou nejdůležitější a stojí nejvíce peněz, když dojde 
k jejich poruše."
DAVID O’REILLY, VICE PRESIDENT & GENERAL MANAGER, FLUKE DIGITAL 
SYSTEMS

„Začněte v malém měřítku – později můžete začít 
shromažďovat data z dalších oblastí. Soustřeďte se 
na stanovený cíl! Analýza dat může v rozumně krátké 
době přinést obchodní hodnotu.“
SIMON CHABRIERE, GLOBAL OFFER DIRECTOR,
SNÍMAČE TELEMECANIQUE

„Nepouštějte se do toho, dokud si nebudete jisti 
výhodami, a rozvažte si důležitost dat.“
FRANK MCALISTER, ENGINEERING MANAGER  
RS COMPONENTS


