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Určitě jste zaznamenali nadšení, které propuklo ohledně

chytrých produktů a internetu věcí (často označovaného

anglickou zkratkou IoT). Jejich nástup se v mnohém podobá

zrodu počítačů. Předpovědi, že bude jednou počítač ve všech

kancelářích, kdysi nepůsobily zrovna věrohodně. Postupně

nám ale tato nová technologie pronikla do života a dnes

vlastní počítač, tablet nebo mobilní telefon téměř každý.

Občas se zdá, že se o internetu věcí mluví až moc. Vývojářům,

firmám i spotřebitelům ale přináší hmatatelné výhody.

Internet věcí nám dává nesčetné příležitosti zcela převrátit

status quo v předních odvětvích a začít jednotlivé produkty

vnímat novýma očima. Poskytuje nám obrovské množství

dat o výkonu produktu, přináší funkce, které zlepšují

zákaznický prožitek, a umožňuje nám provádět preventivní

údržbu a nabízet nové služby. Otevírá nám zkrátka dveře

k lepším produktům.

Ve stále propojenějším světě je internet

věcí po vývojáře výjimečným průvodcem v džungli inovací.

společností napříč odvětvími

již zkoumá výhody
2

internetu věcí.

členů nejvyššího managementu

očekává, že bude jejich

společnost internet věcí
2

využívat.

členů nejvyššího managementu

věří, že firmy, které implementaci

internetu věcí zanedbají,
2ztratí konkurenční výhodu.

Revoluční internet věcí
ÚVOD

Potenciální ekonomický dopad
1do roku 2025: 6,2 bil. dolarů.

95%

63%

75%
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Jen ve Spojených státech existuje na 250 000
3průmyslových výrobců.  Představte si, jak obrovské

množství produktů tyto firmy vyvíjejí a vyrábějí.

Díky internetu věcí mohou tyto produkty i stroje,

které je vyrábějí, komunikovat s lidmi, svým okolím

i samy mezi sebou. Produkty zkrátka dostaly možnost

mluvit, a ukazuje se, že nám rozhodně mají co říct.

Chytré produkty

•  vnímají své okolí a sbírají data z prostředí,

   které je obklopuje

•  analyzují big data a provádějí softwarové výpočty

•  připojují se k jiným zařízením a díky tomu si

   vyměňují s dalšími zařízeními data a příkazy⁴

Internet věcí nám umožňuje vybudovat infrastrukturu

sestávající z miliard chytrých, propojených zařízení.

Ta mezi sebou mohou komunikovat a získávat data

a díky tomu být produktivnější a efektivnější.

Produkty jsou stále chytřejší.  Držíte s nimi krok?

Chytré produkty
ÚVOD

ZÁKLADY INTERNETU VĚCÍ PRO MODERNÍ VÝVOJÁŘE     |   4
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Internet věcí nevyhnutelně proměňuje práci vývojářů.

I v budoucnu budou potřebovat technické znalosti

a schopnost kreativně řešit problémy, brzy si ale

budou muset osvojit i další dovednosti.

Vývojář chytrých
zařízení

ÚVOD

Profituje ze senzorů:

Má k dispozici chytré

komponenty produktů

(např. senzory) a ví, jak je

zapracovat do návrhů.

Propojuje:

Přemýšlí, jak by mohla

zařízení mezi sebou

komunikovat.  

Propaguje produkty:

Chápe, jaký potenciál mají

chytrá, propojená zařízení.

Proto hledá, jak díky IoT

zlepšit spokojenost

zákazníků s každým

produktem.

Proniká do
mechatroniky:
Rozumí mechanice i elektronice

a dovede je hladce propojit

v chytrých zařízeních.

Probírá se daty:
Má přístup k údajům

o skutečném chování

produktů a při práci z nich

vychází. Lepší návrh = lepší zařízení.
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CO JE INTERNET VĚCÍ?
Spojení „internet věcí“ je v našem odvětví velice populární. Co ale označuje?

Internet věcí obvykle odkazuje na rozšiřující se síť chytrých produktů připojených k internetu.

Už dnes má nezměrné dopady na přední průmyslová odvětví a na navrhování produktů, jejich výrobu a používání.
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Součástí spotřebitelského internetu věcí jsou všechny produkty, které používá přímo spotřebitel. Některá taková zařízení

už jsou široce rozšířená – například fitness náramky, chytré hodinky nebo domácí elektronika (např. termostat Google Nest

nebo Apple Home Kit).Odhaduje se, že v roce 2016 používala zařízení propojené s internetem věcí celá třetina dospělých
5

– ať už doma, v autě nebo v podobě nositelné elektroniky (tzv. wearables).

Spotřebitelský internet věcí
CO JE INTERNET VĚCÍ?

Fitbit

Fitness náramky, sporttestery a chytré hodinky Fitbit

sledují fyzickou aktivitu uživatele, jeho tepovou

frekvenci, výdej kalorií a spánek. Zařízení je

propojené s mobilní aplikací, která sesbíraná

data přehledně zobrazuje.

Zavlažovací systém Rachio

Zavlažovací systém Rachio skrze senzory a připojení

k internetu stahuje předpověď počasí a získává data 

o půdě, typu rostlin a slunečním záření. To mu pomáhá

vhodně naplánovat zavlažování zahrady. Zařízení je

připojené k aplikaci, s jejíž pomocí mohou uživatelé

systém na dálku sledovat a kdykoliv kontrolovat

jeho fungování.
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Pojem průmyslový internet věcí se týká všech produktů, s jejichž pomocí firmy dodávají zboží nebo služby – může jít

např. o průmyslové stroje nebo vozidla. Průmyslový internet věcí firmám umožňuje navrhovat lepší produkty,

zvyšovat spokojenost zákazníků, zefektivňovat provoz a získávat nové zdroje příjmů.

Průmyslový internet věcí
CO JE INTERNET VĚCÍ?

ABB

Firma ABB posílá zákazníkům náhradní díly

v kontejnerech s integrovanými skenery čárových

kódů a RFID čipů. Přepravní boxy dopravené

k zákazníkovi vzdáleně sleduje. Jakmile zákazník

náhradní díl vyndá z kontejneru a použije,

automaticky se aktualizuje stav zásob

a vygeneruje nová objednávka dílu. Díky tomu

nehrozí nedostatek náhradních dílů a správa

zásob je mnohem jednodušší.

Premier deicers

Firma Premier využila internet věcí ke zvýšení

efektivity u zařízení pro odmrazování letadel.

Odmrazovací technika sbírá mimo jiné data

o chování systémových komponent, tlaku

kapaliny, jejím průtoku, teplotě či objemu.

Díky těmto informacím lze předvídat poruchy

součástek i spotřebu kapaliny a tím

maximalizovat dobu provozu techniky.
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Internet věcí, jak ho známe dnes, započal svou existenci 

zcela nevinně v roce 1999. Na jeho počátku stála obyčejná

rtěnka. Kevin Ashton z firmy Procter & Gamble si při

návštěvách prodejen všiml, že určitý odstín rtěnky této

firmy je pokaždé vyprodaný. Aby problém vyřešil, rozhodl

se na rtěnky nalepit RFID čip, data z čipů sbírat pomocí

bezdrátového routeru a informovat obchody, kolik rtěnek

se právě na prodejně nachází.

Síť k internetu připojených zařízení, která mohou sbírat

a navzájem si vyměňovat data a zvyšovat tím zákaznickou

spokojenost, pojmenoval „internet věcí“. Internet věcí se

dnes zdaleka nevyužívá jen v obchodech s kosmetikou.

Právě naopak, od základů proměňuje mnohá odvětví

a ve skutečnosti je mnohem přínosnější jeho

průmyslové využití.

CO JE INTERNET VĚCÍ?

Vnímá. Analyzuje.
Propojuje. Vyměňuje data.
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JAK FUNGUJE INTERNET VĚCÍ?
Proč jsou vlastně chytré produkty chytré? Zařízení připojená k internetu věcí mají hned několik jedinečných

funkcí, které je odlišují od zařízení nepřipojených.
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CLOUD

V cloudu se za pomoci softwaru

ukládají, zpracovávají a vyhodnocují

data ze zařízení. Na základě

předepsaných pravidel pro zpracování

přijatých dat software odesílá zprávy

uživateli a do zařízení.

Data jsou převáděna

na užitečné informace

a ty jsou pomocí

vizualizací předkládány

uživateli.

DATA

Data ze senzorů se skrze

komunikační protokol

odesílají do cloudu.

ZAŘÍZENÍ EXTERNÍ INFORMACE ANALÝZY

Zařízení obsahuje mechanické i elektronické

součástky, včetně senzorů. Senzory generují

data o zařízení a okolním prostředí.

V cloudu se analyzují i data z externích

zdrojů a software do zařízení odesílá pokyny,

jak na ně reagovat

Data pomáhají vývojářům analyzovat

skutečné chování produktu.

VISUALIZACE DAT

0001000
0100000
0000100
11010001

0100000
0000100
11010001

PŘÍKAZY A

AKTUALIZACE

664411

22 33

55
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IoT proces
JAK FUNGUJE INTERNET VĚCÍ?
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IoT zařízení sestávají z mechanických a elektronických součástek a softwaru.

Mezi důležité elektronické součástky patří senzory, zařízení pro ukládání dat a řídicí software.

Právě díky nim jsou „chytrá“ zařízení opravdu chytrá.

Úložiště
dat Napájení

Ovladač

I/O

Elektronický hardware

Sensory

Součástky pohonu

Výstupy

Elektromechanický hardwareMechanický hardware

Obal na el. zařízení,
mechanizmy

Řídící
software

Komunikační

software

UI
software

Operační systém

Software

Součástky

Publikujeme se svolením Diega Tamburiniho.

JAK FUNGUJE INTERNET VĚCÍ?
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Senzory
Senzory nejsou žádnou novinkou, ale jejich širokému

využití napomohlo teprve jejich zlevňování

a zmenšování. Právě dostupnost senzorů do jisté míry

stojí za nástupem internetu věcí.

Senzor je elektromechanický hardware připojený

k zařízení, který generuje data o svém okolí. Tyto

malé součástky dovedou sesbírat miliardy gigabytů

dat téměř o čemkoliv, co se v zařízení nebo kolem

něj děje.

Senzory často zaznamenávají následující data:

Při vývoji IoT zařízení musíte zvážit, jaká data chcete

sbírat, protože pro vás mají hodnotu, a potřebné

senzory do zařízení zakomponovat co nejdříve.
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JAK FUNGUJE INTERNET VĚCÍ?

•  tlak

•  teplotu

•  vibrace

•  otáčky

•  umístění

•  krouticí moment či sílu

•  napětí

•  světlo

•  pohyb

•  zvuk

•  vlhkost

•  hmotnost

ZÁKLADY INTERNETU VĚCÍ PRO MODERNÍ VÝVOJÁŘE



Data vygenerovaná senzory se za pomoci komunikačních

protokolů přenáší mezi zařízeními a do cloudu. Mezi často

využívané protokoly patří Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee

a mobilní připojení (např. 3G, 4G a LTE). Všechny protokoly

v podstatě slouží stejnému účelu, ale liší se dosahem,

spotřebou energie a způsobem připojení k internetu.

Brána (často se používá i anglický termín gateway)

propojuje zařízení, která sbírají data, s internetem.

Má dvě hlavní funkce: převádí data ze zařízení do

standardizovaného formátu a zprostředkovává

připojení k internetu.

Při vývoji chytrých zařízení musíte dbát na to, aby

byly součástky zajišťující konektivitu co nejodolnější

a vydržely i průmyslové využívání. Zároveň musíte

být schopni data zabezpečit ve všech etapách

jejich přenosu.

Konektivita
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BRÁNA

ZAŘÍZENÍ

CLOUD

3G, 4G, LTE

Wi-Fi, ZigBee, Bluetooth

JAK FUNGUJE INTERNET VĚCÍ?
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Obrovské množství dat, která zařízení vygeneruje, se přenáší

do cloudu. Ten slouží jako úložiště a poskytuje potřebnou

výpočetní kapacitu. V cloudu se data bezpečně ukládají,

zpracovávají a analyzují. Cloud pracuje na dálku a jeho

úložný prostor je v podstatě neomezený.

IoT cloud sestává ze 4 částí: softwaru, tzv. big data engine

(aplikace pro zpracování dat), aplikační platformy

a databáze.

•  Software řídí provoz zařízení: sleduje a kontroluje

   jeho fungování. Neroztříděná data převádí na použitelné

   informace a dává tak hardwarovému zařízení přidanou

   hodnotu.

•  Big data engine je mozkem cloudu: analyzuje příchozí

   data a odhaluje nové informace o zařízení.

•  Aplikační platforma informace třídí a předkládá

   uživatelům – data vizualizuje a zpřístupňuje a uživatel

   se skrze ni dozví, co mu zařízení sděluje.

•  Do databáze se ukládají data – databáze je v reálném

   čase agreguje a spravuje.

Cloud
Pokud chcete vyvíjet zařízení propojená s cloudem,

hardware a software se musí perfektně doplňovat.

Možná máte zkušenost se zařízeními řízenými

systémy PLC či SCADA. Internet věcí na poli

konektivity, komunikace a řízení přináší nové

možnosti a hlubší integraci mechanických

a elektronických součástek.
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JAK FUNGUJE INTERNET VĚCÍ?
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Cloud získává informace také z externích zdrojů, zejména

z internetu a obchodních systémů.

Z internetu se stahují například mapy, informace o počasí,

dopravní situaci, cenách či dění na sociálních sítích.

S cloudem lze integrovat i CRM a PLM systémy.

Doplňující data jsou v cloudu zpracována společně s daty

ze senzorů a slouží k dalším analýzám chování produktu.

Obohacení big data o data z externích zdrojů vám přináší

další informace o podmínkách, ve kterých zařízení pracuje.

Na jejich základě můžete lépe řídit jeho provoz – pokud je

například stroj či zařízení za určitých povětrnostních

podmínek méně efektivní, můžete je navrhnout tak, aby

se za špatného počasí vypnuly.

Externí zdroje
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JAK FUNGUJE INTERNET VĚCÍ?
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Platformy pro vizualizaci dat uživatelům

umožňují zobrazovat informace o produktech

a na dálku zařízení ovládat.

Tyto platformy jsou jakýmsi virtuálním

dvojčetem fyzického zařízení a zobrazují data

o jeho chování. V aplikaci může uživatel

zkoumat statistiky provozu, zařízení mezi

sebou porovnávat a sledovat konkrétní

data. Skrz cloud může také zařízení ovládat

a odesílat mu příkazy.

Díky tomu máte jako vývojáři mnohem

podrobnější přehled o tom, jak zařízení

funguje a jak se používá. Můžete sledovat,

jak se chová v různých podmínkách a jak

případná úprava funkcionality ovlivní

jeho výkonnost a produktivitu.

Na základě těchto analýz můžete

vylepšovat jeho příští modely.

Vizualizace dat
JAK FUNGUJE INTERNET VĚCÍ?

ZÁKLADY INTERNETU VĚCÍ PRO MODERNÍ VÝVOJÁŘE
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PROČ JE INTERNET VĚCÍ DŮLEŽITÝ?
Internet věcí má nesmírný přínos pro spotřebitele i pro firmy, a pro vývojáře to platí dvojnásob. Ze zařízení

připojeného k internetu věcí těží nejen koncový uživatel, ale úplně všichni, kdo se podílejí na jeho výrobě.

ZÁKLADY INTERNETU VĚCÍ PRO MODERNÍ VÝVOJÁŘE



Obrovská síť chytrých zařízení si od nás žádá nové dovednosti a chuť přizpůsobit se měnícímu průmyslu. Vývojáři, firmy

i spotřebitelé na tom ale jedině vydělají. Jako vývojáři téměř okamžitě oceníte zpětnou vazbu ze zařízení. Další přínosy,

jako vyšší přidaná hodnota produktů, možnost preventivní údržby nebo nově nabízené služby, zase skvěle ilustrují

hodnotu internetu věcí jako takového pro obchodní činnost firem.

Firmy mohou díky internetu

věcí získat nové zdroje

příjmů: od programů

údržby přes vzdálené

sledování až po softwarové

aktualizace, které opraví

chyby a přidají nové funkce.

NOVĚ NABÍZENÉ
SLUŽBY

Data o okolním prostředí

a chování produktu

umožňují provádět

servisní údržbu, dříve

než dojde k jeho poruše.

Tím lze předcházet

neplánovaným odstávkám,

zařízení je déle v provozu

a zákazníci jsou

spokojenější.

PREVENTIVNÍ
ÚDRŽBA

Spotřebitelé mají mnohem

raději zařízení, která jim

umí předávat cenné

informace. Chytré produkty

jsou díky vylepšeným

funkcím praktičtější

a flexibilnější a mohou

lépe vyhovět potřebám

zákazníků.

VYŠŠÍ PŘIDANÁ
HODNOTA

Vývojáři mají šanci si

vytvořit ucelenější obrázek

o tom, jak se zařízení

chová v reálném provozu.

Tyto cenné informace

mohou použít při

navrhování dalších

zařízení.

VYUŽITÍ ZPĚTNÉ
VAZBY

Lepší produkty pro lepší svět.
PROČ JE INTERNET VĚCÍ DŮLEŽITÝ?
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IoT programy vytváří jakési virtuální dvojče fyzického zařízení – jde

o jeho digitální verzi, která reprezentuje i jeho okolí. Sledováním

virtuálního dvojčete můžete zařízení po celý jeho životní cyklus

sledovat, získávat informace o jeho chování a ty využívat u dalších

projektů. Před nástupem internetu věcí jste se snažili chování

produktu prostě odhadnout nebo vysledovat při softwarových

simulacích. S internetem věcí můžete chování produktu pozorovat

v reálných podmínkách– stačí zanalyzovat data z chytrých zařízení.

Představte si, že vyrobíte 500 strojů a rozešlete je do továren po

celém světě. Každý z nich bude pracovat v jiných podmínkách

a jiným způsobem. Virtuální dvojčata těchto strojů vám odhalí

cenné informace o tom, jak tyto proměnné ovlivňují produktivitu

a efektivitu strojů, a ukážou vám, jak se stroje chovají v reálném

provozu. Vy poté můžete vylepšit příští model stroje nebo novou

produktovou řadu.

Vývojáři těží zejména ze zpětné vazby o chování produktu. Další

výhody internetu věcí, jako přidaná hodnota pro spotřebitele,

preventivní údržba a nově nabízené druhy služeb, ale proměňují

celé obchodní modely a mají na průmysl dopad v mnohem

větším měřítku.

Využití zpětné vazby
PROČ JE INTERNET VĚCÍ DŮLEŽITÝ?
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Produktový design

•  Při navrhování zvažte, jaká data byste chtěli získávat,

   a co nejdříve přidejte odpovídající senzory.

•  Produkty musíte navrhovat tak, aby se software

   a hardware perfektně doplňovaly. Internet věcí je

   o krok dál než PLC a SCADA systémy – přináší nové

   možnosti na poli konektivity, komunikace a řízení

   a umožňuje hlubší integraci mechanických

   a elektronických součástek.

•  Při navrhování produktu zohledněte potenciální

   aktualizace. Pokud budete chtít v budoucnu

   upgradovat software, musí zařízení obsahovat

   příslušné mechanické součástky, jinak nebude

   správně fungovat. Některé mechanické funkce

   sice nemusí být zprvu využívány, ale po aktualizaci

   softwaru možná budou potřeba.

Největší přínosy pro vývojáře
PROČ JE INTERNET VĚCÍ DŮLEŽITÝ?

Profese

•  Konektivita si žádá užší spolupráci vývojářů či

   konstruktérů a odborníků na digitální technologie.

   Připravte se, že při vývoji chytrých produktů budete

   muset s kolegy z jiných oborů častěji spolupracovat

   na integraci součástek. Chytré produkty jsou stále

   rozšířenější a ucelený přístup k jejich navrhování si

   žádá nejen hlubší mezioborovou spolupráci, ale

   i širší záběr znalostí, včetně znalostí moderních

   technologií. 

•  Vývojáři, kteří chápou důležitost internetu věcí

   a proaktivně se jej snaží zakomponovat do svých

   projektů, získají lepší představu o tom, jak se jejich

   produkty používají. Spolu s tím vzroste jejich

   hodnota pro zaměstnavatele i konkurenceschopnost

   na trhu práce.

•  Máte vše pro to, abyste možnosti strojů využili

   naplno. Optimální produktivita a efektivita nikdy

   nebyla dostupnější. Stačí využít big data a najít

   způsob, jak produkty připojit k síti.

Jako vývojáři máte skvělou příležitost internet věcí zakomponovat do svých produktů.

Mějte při tom na paměti následující:
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Shrnutí
ZÁVĚR

Internet věcí průmyslovou výrobu proměňuje tak výrazně, že by se

tento zvrat dal přirovnat k průmyslové revoluci. Tato rostoucí síť

propojených produktů dává vývojářům možnost navrhovat lepší

produkty – stačí zkombinovat mechanické a elektronické

součástky a využít big data.

Vývojáři mohou nejvíce těžit ze zpětné vazby o chování produktu,

internet věcí jim totiž umožňuje produkt po celou dobu jeho

životního cyklu sledovat. Získané informace mohou zlepšit design

příštích produktů a přinést nové možnosti a funkcionalitu.

Role vývojářů se mění, a přestože se při implementaci internetu

věcí budou zprvu potýkat s překážkami, toto úsilí se jim v budoucnu

mnohonásobně zúročí. Možnosti produktového designu nikdy

nebyly zajímavější.
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®
Autodesk  Fusion Connect je firemní cloudová IoT služba, která průmyslovým výrobcům pomáhá sbírat, analyzovat

a spravovat data o produktech. Tato platforma umí virtualizovat stroje, na dálku je analyzovat a získávat cenná

data, která za pomoci neomezené výpočetní kapacity cloudu dále zpracovává. Díky chytrým a propojeným strojům

mohou výrobci nabízet mnohem kvalitnější služby, zkrátit dobu, kdy jsou stroje mimo provoz, a snížit náklady

na materiál i údržbu.

Služba Fusion Connect firmám umožňuje, aby uvedených cílů dosáhly v řádu dní, a poskytuje jim k tomu širokou

paletu nástrojů. Jak se u internetu věcí sluší a patří, služba Fusion Connect je plně cloudová, její používání je

intuitivní a nevyžaduje znalosti programování – uživatelé tak mohou inovovat rychle a bez programátorských týmů.

  VÍCE >

ZÁKLADY INTERNETU VĚCÍ PRO MODERNÍ VÝVOJÁŘE

https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
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