Analytika

Promyšlené vedení – oficiální dokument

Dopad Internetu věcí na vývoj produktů
Zjistěte, jak proměnit své technické procesy a nástroje, a získejte konkurenční výhodu
díky Internetu věcí.
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Úvod
Každý den technické organizace po celém světě objevují nové
technologické možnosti Internetu věcí (IoT – Internet of
Things). Dnešní produkty jsou mnohem víc než jen mechanické
a elektrické komponenty; jsou tvořeny složitou kombinací
hardwaru, snímačů, datového úložiště, mikroprocesorů, softwaru
a všudypřítomnou konektivitou. Společnosti, které se umí
přizpůsobit rychlému tempu změn v tomto světě IoT
prostřednictvím začlenění a analýzy dat z široké řady zdrojů,
mají nevídanou příležitost urychlit inovace, plnit narůstající
očekávání spotřebitelů a získat výhodu v nové éře konkurence.
Aby však mohly uspět ve světě IoT, musí společnosti také
přezkoumat způsob, jakým své podnikání řídí. Obvyklé problémy
lze nyní řešit zcela novým způsobem, který může být pro
stávající hráče nečekaný, a narušit jejich tradiční způsob práce.
Malé začínající společnosti se mohou s dobrým nápadem a
financováním z crowdfundingových projektů (mimo jiné
z financí získávaných online) během pouhých několika měsíců
proměnit na podniky s celosvětovou působností. Schopnost uvést
na trh inovativní nabídky (jak produktů, tak služeb) jako první je
důležitější než kdy dříve. K tomu potřebují společnosti využívat
inovace IoT pro obnovu svých vlastních procesů vývoje, výroby
a provozu.
Rozmach techniky může výrobcům pomoci proměnit jejich
podnikové modely tak, aby využili výhod plynoucích
z příležitostí, které IoT nabízí, a technikům umožňuje
překonávat překážky související s vývojem chytrých produktů
příští generace. Tento dokument se zabývá tím, jak co nejlépe
využít osvědčené postupy plynoucí z rozmachu techniky
s významným přispěním IoT a zvýšit tak tempo inovací pro
získání strategické výhody.

Vlna změn v oboru
Ačkoliv je obor IoT stále ve vývoji, analytici očekávají, že
do konce roku 2020 bude v rámci Internetu věcí zapojeno
212 miliard zařízení, včetně 30,1 miliardy autonomních
zařízení. 1 Očekává se, že výdaje na technologie a služby prudce
vzrostou, jelikož společnosti se neustále snaží vymýšlet nové
možnosti pokrývající tradiční kategorie produktů. Ve skutečnosti
se očekává, že trh IoT bude mít do roku 2020 hodnotu
8,9 bilionů USD.1
Většina propojených zařízení dnes patří do spotřebitelského IoT
(této oblasti vévodí chytré telefony). Ale chystá se významná
proměna dalšího, méně viditelného průmyslového IoT (IIoT),
s výkonnou infrastrukturou (jako je energetika a doprava) a
aplikacemi (jako průmyslové vybavení, chytré závody, chytrá
vozidla a pokročilá zdravotnická zařízení). Díky využívání výhod
IIoT společnosti nacházejí nové cesty, jak podpořit úspornost
svého provozu a zajistit hodnotu proměny pro své zákazníky.
Společnosti prakticky v jakémkoli odvětví zkoumají možnosti, jak
využít nástroje, možnosti propojení a inteligenci IoT produktů.
Dostupnost provozních dat v kombinaci s analytickými nástroji
může zajistit obrovskou konkurenční výhodu, která podnikům
umožní vytvářet nové možnosti a služby, které zvýší hodnotu
jejich produktu. Společnosti mohou analyzovat data generovaná
produkty, firemními aktivy a provozním prostředím a využívat
poznatky z těchto dat k urychlení inovací, zvýšení spokojenosti
zákazníků a vytvoření nových obchodních modelů (například
poskytování produktů jako služeb).
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IoT rozšiřuje možnosti nových typů systémů a aplikací, jelikož
zařízení mohou komunikovat nejen s centrálními počítači či
telefony, ale také mezi sebou navzájem. Taková komunikace mezi
zařízeními tvoří výchozí bod pro zcela nové kategorie aplikací a
produktů pro spotřebitele i různé obory (jako jsou např. výroba,
zdravotní péče či energetika). Se všemi IoT prostředími je ovšem
bytostně spjata velká míra složitosti, a společnosti tak potřebují
správná řešení pro jejich řízení.
Mimo to musí být společnosti schopné aplikovat poznatky z IoT
k přeměně svých obchodních procesů tak, aby mohly reagovat na
měnící se požadavky spotřebitelů. Různorodé produkty a
systémy lze nyní integrovat tak, aby mohly poskytovat nové
služby. Díky použití snímačů s podrobnou analýzou dat lze
výrobní procesy měnit automaticky, například úpravou směsí
přísad, teplot nebo tlaku, čímž lze dosáhnout zvýšení kvality bez
zásahu člověka. Zatímco využívání snímačů a průmyslové
automatizace není žádnou novinkou, tato technologie je velmi
praktická z ekonomického i logistického hlediska. Společnosti
mohou využívat větší počet snímačů a zajistit tak vyšší inteligenci
téměř v jakémkoli zařízení.
Protože zařízení a systémy komunikují více mezi sebou navzájem
a nikoli pouze s centrálním ovladačem (ať už se jedná o osobní
počítač, chytrý telefon nebo cloud), vzniká mnohem více
příležitostí pro ladění výkonu a zvýšení efektivity. Větší
jednotnost a standardizace zařízení podporuje úspory z rozsahu a
strategické opětovné využívání. Kromě toho mohou produkty
samy generovat poznatky, čímž umožní inovace v reálném čase,
například díky tomu, že dovolí společnostem rychle reagovat na
změny dynamiky trhu nebo světové události (například měnící se
ceny zboží nebo energie, nová nařízení, hodnocení na sociálních
sítích nebo data z geomapování).
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Internet věcí podněcuje změny v různých oborech
• Společnost zabývající se jadernou energií využívá analytické
nástroje pro prediktivní údržbu, centralizované řídicí systémy,
vzdálené monitorování majetku a bezpečnostní prověrky
v reálném čase.
• Výrobce automobilů zkoumá nové technologie pro propojená
vozidla, řízení s asistentem (například výstraha při opuštění
jízdního pruhu a nouzové brzdění) a vozidla řízená bez
zásahu řidiče.
• Železniční přepravce vylepšuje provoz díky vzdálenému
monitorování majetku, předvídání oprav železnice, asistenci
pro řidiče a optimalizaci výkonu motoru.
• Letecká firma využívá analytické nástroje pro prediktivní
údržbu, letové řízení v reálném čase, bezpilotní letadla nebo
letadla ovládaná na dálku a monitorování majetku.
• Výrobce lékařských přístrojů využívá nové technologie ke
sledování propuknutí nemoci, vzdálené testování pomocí
bezdrátového přenosu a robotické operace.

Měnící se charakter produktů
Dnešní produkty jsou vytvářeny s ohledem na jejich propojení a
vzájemnou spolupráci tak, aby bylo možné využívat IoT. Tyto
produkty kombinují analýzy v reálném čase s komunikací mezi
přístroji samotnými, mezi přístrojem a infrastrukturou či mezi
přístrojem a uživatelem, takže se mohou průběžně přizpůsobovat
měnícím se okolnostem. Toto složité propojení s back-end
systémy a dalšími inteligentními produkty efektivně proměňuje
dnešní produkty na systémy systémů, což významně přispívá k
celkové složitosti.
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Složitost chytrých produktů je založena na tom, že řada nových
funkcí je podporována interakcí softwaru v zařízení i v cloudu.
Kvůli tomu není zcela jasné, kde produkt ve skutečnosti ‘začíná’
a kde ‘končí’. Dnešní spotřebitelé mohou funkce využívat
prostřednictvím široké škály zařízení, například řízením teploty
doma pomocí chytrého telefonu, počítače či klasického
termostatu. Mezitím mohou IoT zařízení komunikovat také
mezi sebou. Výsledkem tedy je, že vnímání produktu může být
založeno na přístupu z několika zařízení. Kromě toho je dnes
řada produktů úzce provázána se službami. V případě chytrého
audio systému je produkt tvořen jednoduchou skříňkou
bezdrátových reproduktorů a audio komponentů, avšak pokud
k tomu připojíme nabídku doprovodné služby, jako je např.
streamování hudby, nabídneme jedinečnou hodnotu, kterou
spotřebitelé hledají.
Výhodou této softwarem definované funkce je, že se produkty
dokážou ‘učit’ ze svého provozního prostředí a lze je vylepšit
prostřednictvím transparentních aktualizací softwaru. Produkty
mohou odesílat včasná varování o hrozícím selhání dílů
výrobcům, což umožňuje zajištění proaktivní služby údržby a
zkrácení neplánovaných prostojů. Někdy lze opravy dokonce
provádět vzdáleně prostřednictvím softwaru. Data o využití a
výkonnosti produktu mohou zpětně poskytovat poznatky
o provedení produktů, takže společnosti mohou nabízet nové
služby a funkce, které byly zcela mimo rámec původně
vydaného produktu.
Například společnost Tesla zasílá aktualizace softwaru do svých
vozidel, čímž neustále vylepšuje vnímání nových služeb
zákazníky. Ve skutečnosti společnost Tesla nedávno oznámila,
že by jen aktualizace softwaru, a nikoli oprava provedená
mechanikem, mohla umožnit téměř kompletní ovládání vozů bez
řidiče.2 Opravné aktualizace softwaru by si mohl dokonce
autonomně kdykoliv vyžádat samotný automobil. Aby však tato
strategie efektivně fungovala, je nezbytné, aby byl software
neustále aktualizován v souladu s životním cyklem daného
produktu. Bude například výrobce jako Tesla schopen sledovat

všechny možnosti a změny po uvedení na trh, sériové číslo za
sériovým číslem, aby mohl poskytnout správnou aktualizaci
softwaru? Bezpečnost, spolehlivost a jistota by měly být
klíčovými otázkami. Selhání brzd nebo motoru kvůli chybě
softwaru může mít katastrofální následky.
A konečně, produkty jsou dnes stále více šity na míru
konkrétním trhům tak, aby bylo možné reagovat na drobné
kulturní preference nebo právní požadavky. Ukázkovým
příkladem je vozidlo dodávané na severoamerický a britský trh.
Z valné většiny je provedení obou variant vozu stejné, s výjimkou
pozice řidiče. Ovšem u ostatních produktů, dokonce
i automobilů, výrobci poskytují drobné úpravy, aby
maximalizovali svůj vliv na větší počet segmentů trhu.

Dopad dominového efektu na
vývoj produktů
Protože společnosti vyvíjejí své produkty tak, aby mohly využívat
výhody IoT, procesy a technologie vývoje produktů se musí
vyvíjet také. Tradiční technické komplexní postupy nejsou
schopny podporovat dnešní systémy systémů. Výroba
v lineárních fázích, definice požadavků a následně návrh, tvorba,
testování a tak dále může vést k omezením nebo zpožděním,
která zpomalují uvedení produktů na trh. V tomto tradičním
modelu lze zpětnou vazbu na provedení získat pouze
prostřednictvím výsledků prodeje a stížností zákazníků po
dokončení fáze návrhu a výroby. Podpora provozu je poté často
izolovanou funkcí zajišťovanou odlišnou společností.
Poskytování zpětné vazby na provozní výkon při vývoji produktu
je pro éru IoT zásadní. Spíše než pouhá reakce na zpětnou
vazbu, jako je například reklamace nebo selhání produktu, je
nutné aplikovat proaktivní přístup, který technikům umožní
aplikovat analytické nástroje na provozní a výkonností data, a
získat tak smysluplné poznatky. Díky tomu se technické týmy
mohou dynamicky učit a aktualizovat výkon produktů mnohem
rychleji než v minulosti.

Analytika

Díky inteligentnímu, proaktivnímu a uzavřenému procesu
vývoje mohou technici a vývojáři produktů:
• integrovat a analyzovat data, která přesahují hranice
tradičních technických domén, včetně mechanického,
elektrického a softwarového provedení,
• ověřit, že systém funguje správně, a to dříve, než budou
vyrobeny drahé fyzické produkty pro testování,
• provádět různé typy analýzy, pokud tradiční testování
nedostačuje z důvodu certifikace nebo složitosti,
• zvládat několik různých požadavků spolu s desítkami až
stovkami variací produktů současně.

souvisejících softwarových funkcí a služeb musí technici rozumět
dopadu svých rozhodnutí o návrhu bez ohledu na konkrétní
technický obor. Sada funkcí, které jim v tom pomáhají, se
označuje jako rozmach techniky.

Rozmach techniky: Jak proměnit inovační
výzvy na obchodní příležitosti
Překonávání překážek vývoje IoT produktu je možné díky
rozmachu techniky. Rozmach techniky je podniková funkce,
jejímž cílem je urychlit dodávání stále propracovanějších a
propojených produktů tím, že podnikům pomáhá lépe
reagovat na rychlejší tempo změn. Rozmach techniky může
společnostem pomoci:
●●

Vyšší složitost IoT produktů vyžaduje větší disciplínu
technických oborů a technici tedy musí rozumět obchodnímu
dopadu svých rozhodnutí a vztahu mezi technickými, provozními
a servisními funkcemi. Technici musí přehodnotit vše – od
způsobu, jakým dodržují regulační předpisy a prediktivní údržbu,
přes způsob, jakým integrují změny návrhu a související služby,
až po způsob, jakým zavádějí agilní vývoj softwaru a další
doporučené postupy.
Složitost produktů, včetně snímačů a nutnosti generovat data,
vyžaduje, aby byly navrženy jako systémy. Kromě toho interakce
mezi těmito složitými produkty s jejich propojeným provozním
prostředím, které je samo o sobě nepředvídatelné, vyžaduje, aby
byly navrženy jako systémy uvnitř systémů. Díky přidání
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●●

●●

●●

Vylepšit vnímání zákazníků: získáním pohledu zákazníka na
produkt, je společnost schopná vytvořit produkt odpovídající
přáním zákazníka.
Ovládat složitost (systému): zlepšením rychlosti inovací a
zvýšením efektivity vývoje.
Využít konektivitu: zpracováním nedokonalých informací za
účelem vytvoření větších, vzájemně propojených systémů.
Spolupracovat napříč různými obory: včasnou integrací
zabránit rušivým integračním problémům vzniklým
v závěrečné fázi procesu.

Aplikace rozmachu techniky na
IoT produkty
Rozmach techniky je zásadní pro výrobce, kteří potřebují
neustále aktualizovat své produkty, aby mohli reagovat na
dynamické požadavky, což je v éře IoT novou normou.
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Rozmach
techniky

Proměňte poznatky
na výstupy

Dvakrát měřte,
jednou řežte

Nesnažte se znovu
vynalézt kolo

Technické
poznatky

Průběžná
kontrola

Strategické
opětovné použití

Rozmach techniky pomáhá výrobcům využít výhody nových příležitostí a nabízet IoT produkty. Jejich technikům umožňuje lépe reagovat na překážky v jejich vývoji.

Řešení složitosti

Protože IoT produkty jsou v podstatě systémy systémů,
disciplína systémového inženýrství je klíčem pro jejich úspěšný
návrh. Systémové inženýrství pomáhá technikům spolupracovat
napříč různými obory tak, aby nedocházelo k nedorozuměním,
která mohou vést k nečekaným problémům s návrhem. Tradiční
technické týmy (vertikálně orientované) nemají téměř žádnou
možnost data sdílet a učit se od sebe navzájem. V případě
systémového inženýrství však platí, že při požadavku zákazníků
na novou funkci dokážou integrované týmy mnohem rychleji
stanovit, jak poptávku splnit. Pokud se změní bezpečnostní
norma, lze činnosti snadněji koordinovat napříč různými obory a
dříve tak splňovat požadavky nové normy.
Další klíčovou schopností pro zvládání složitosti systému je
strategické opětovné využívání informací o návrhu. Díky
strategickému opětovnému využívání společných prvků návrhu
mohou technické organizace rychle přizpůsobit své IoT

produkty konkrétním trhům za rozumnou cenu, v odpovídajícím
termínu a kvalitě. Díky praxi mohou týmy využívat návrhy,
komponenty a dílčí systémy, které již byly vytvořeny a ověřeny v
praxi, a zvýšit tak efektivitu a zmírnit složitost procesu.
Technici obvykle k opětovnému použití přistupovali v duchu
praxe ‘clone and own’ (tzn. naklonovat použitelné části a
přizpůsobit je za účelem vytvoření nového systému). V takovém
přístupu platí, že jednotlivé části návrhu jsou jednoduše
zkopírovány a upraveny tak, aby splňovaly požadavky nového
produktu. Změny však nelze snadno přenášet mezi dvěma
samostatnými kopiemi technických prvků, především pokud se
pečlivě nesleduje, kde jsou kopie používány a uloženy. Bez
efektivního opětovného použití roste složitost exponenciálně
s každou další konfigurací produktu. Ve světě IoT mohou
organizace vytvářet stovky tisíc variant produktů, spojovat a
kombinovat různé komponenty dle svých specifických
požadavků.

Analytika

S pomocí přístupu zaměřeného na tvorbu produktových řad
mohou organizace přesněji sledovat komponenty a varianty
svých produktů, reagovat na změny a optimalizovat návrhy
produktu a technickou spolupráci. Technické provedení produktové
řady poskytuje organizacím ohromnou moc diagnostikovat a řešit
problémy dříve, než budou mít negativní dopad na firmu. Díky
porovnání chování různých variant produktů lze problémy
izolovat a rychleji opravit. Například pokud produktové varianty
A, B a C sdílejí 80 procent stejného návrhu, mohou jejich
provozní data poskytovat poznatky k těm aspektům návrhu, které
mají vliv na výkon. Podobně mohou srovnáním dat různých
produktových řad technici zjistit, proč selhala určitá konfigurace
a druhá nikoli, a začít s opravou návrhu.
Produktové řady pomáhají technikům správně určit data návrhu,
která souvisí se selháním produktu. Například pokud se problém
objeví pouze na určitém trhu, příčinou je pravděpodobně
přizpůsobení produktu pro daný trh. Pokud k problému dojde
na několika trzích, příčinou je pravděpodobně společná část
návrhu. Díky strategickému opětovnému použití mohou technici
vadu opravit na jednom místě a poté ji rozšířit na všechny trhy,
než dojde k selhání. Kvalita je zde velmi důležitá, jelikož
opětovné využívání vadného komponentu v produktové řadě
může být pro podnik ničivé. Testování pak vyžaduje mnohem
rozsáhlejší dopředné plánování. Testovací týmy mohou například
definovat jeden plán testování pro společné funkce a vytvořit
jedinečné plány testování pro funkce odlišné.
Kromě fáze vývoje produktu je také možné sledovat konkrétní
varianty IoT produktu po jejich uvedení na trh, což je dnes
důležitější než kdy dříve. Dnešní technici například musí přesně
vědět, jaký software je nasazen v jakých produktech, aby mohli
provést správné testování různých konfigurací před vydáním
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aktualizací softwaru. (Nechtějí nic bezděčně poškodit, především
pak v průmyslových prvcích s dlouhým životním cyklem.),
Vývojářské týmy také musí vědět, jak se rozpisky materiálů ve
stavu údržby liší od rozpisek materiálů ve stavu dodání nebo
návrhu. Taková správa konfigurací dokáže pomoci určit společné
rysy, které mohou zvýšit efektivitu vývoje. Například konkrétní
komponenty návrhu lze používat opakovaně, aby bylo možné
eliminovat zbytečné procesy, vyhnout se nutnosti přepracování a
urychlit uvedení IoT řešení na trh.
Dodržování bezpečnostních předpisů

Dnešní IoT produkty musí vyhovovat prvkům, které nebyly při
první tvorbě systému známé. Mohou mít miliony komponentů,
které jsou samy o sobě složité, včetně komponentů vyrobených
různými organizacemi, s různými požadavky a obchodními cíli.
Kvůli tomu může vznikat prostředí, ve kterém je nad míru
obtížné dodržovat vládní nařízení. Zatímco selhání aplikace
chytrého telefonu nebo sportovního přístroje může být
nepříjemné pouze pro uživatele, potenciál poškození je malý ve
srovnání s problémy souvisejícími s bezpečností a spolehlivostí
letadla, elektrárny nebo ropné plošiny. A co když je chytrý
telefon připojen k letadlu, elektrárně nebo ropné plošině? Ve
světě IoT může být všechno propojeno, což přináší nové
příležitosti, ale také nová zranitelná místa.
Dodržování předpisů je ještě složitější, když jsou zařízení
propojena v reálném čase, protože rozhodování probíhá na
základě softwaru a je nutné se spoléhat na analýzy dat. Na tyto
systémy systémů je nutné aplikovat nové metodologie návrhu.
Nejedná se pouze o finanční postihy za nedodržení předpisů.
Může dojít k ohrožení veřejného zdraví a bezpečnosti.
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Šíření softwaru a propojenosti IoT produktů zvýšilo počet
potenciálních možností bezpečnostního narušení a také potenciál
bezpečnostních chyb. Řada standardů návrhu se naštěstí vyvíjí a
technikům tak umožňuje minimalizovat bezpečnostní rizika.
Dodržování těchto standardů je povinné v oblastech vyžadujících
vysokou bezpečnost, a to v řadě oborů, například v letectví a
oboru lékařských přístrojů.
Prokazování souladu však může být i náročné. Vyžaduje
důslednost v řízení změn požadavků a schopnost prokázat
příslušné testování všech požadavků na všech úrovních návrhu.

Integrovaný řetězec nástrojů s možností sledování je zde zcela
klíčový. Díky propojení návrhů a požadavků s daty z testování a
integrace mohou technici sledovat využití prvků návrhu
v průběhu celého cyklu vývoje. Tímto způsobem mohou rychle
pochopit vztahy mezi různými artefakty a předvídat dopad změn
na celý systém, včetně potenciálního dopadu na související díly a
softwarový kód. Otevřené standardy, například specifikace
OSLC (Open Services for Lifecycle Collaboration), takovou
integraci v různých doménách umožňují. Informace lze
propojovat v průběhu celého životního cyklu produktů, od
počáteční fáze rozpisky materiálů až po provoz, což pomáhá
zlepšit výkon a reakceschopnost celé organizace.

Technické poznatky

Návrh

Neustálé zlepšování návrhu,
konstrukce a provozu
svyužitím funkcí IoT

Model

Rozmach techniky napomáhá uzavřenému vývoji produktu, čímž zvyšuje tempo inovací prostřednictvím neustálého opakování.

Ověření

Analytika

Zlepšení kvality a zkrácení cyklu

Chtějí-li výrobci získat konkurenční výhodu, musí neustále
zvyšovat kvalitu svých produktů a snažit se je uvést na trh dříve.
Zdá se, že se jedná o protichůdné cíle, ale naštěstí existují
postupy pro jejich dosažení, konkrétně pak průběžná kontrola
a ověřování.
Průběžné ověřování pomáhá týmům zajistit, že splní příslušné
požadavky, a ověřovat je v průběhu procesu vývoje, aby mohli
navrhnout správný produkt a splnit požadavky zákazníků. Průběžná
kontrola pomáhá týmům zajistit, že dodrží požadavky, aby mohli
produkt vyrobit správně. Výhodou je, že výrobci mohou vady
objevit v počátečních fázích cyklu vývoje, což značně snižuje
náklady na opravu vad, které by mohly být zjištěny později. Díky
tomu lze jednoznačně dosáhnout vyšší kvality produktů, splnit
termíny zákazníků a naplnit jejich očekávání.
Na základě využití průběžné kontroly a ověřování mohou
společnosti analyzovat provozní data a určit, zda výkon IoT
produktů skutečně splňuje požadavky. Počítačové modely a
další virtuální prototypy jsou v raných fázích zásadní, protože
umožňují ověřit, zda je chování produktu v souladu s návrhem
systému. V průběhu vývoje návrhu lze provádět testování pomocí
logických i fyzických modelů abstraktních mechanických,
elektronických a softwarových prvků. Problémy s integrací lze
objevit včas díky systémovému využití analýzy.
Nejenže, virtuální prototypy a testování pomáhají technikům
pochopit dynamické chování systému jako celku (včetně všech
dílčích systémů), ale také šetří čas, protože již není třeba vytvářet
několik prototypů. Modelové simulace usnadňují zjištění stavu a
pomáhají technikům rychle vybrat optimální návrh.
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Průběžné ověřování technikům pomáhá vyvážit kvalitu a
rychlost, takže mohou produkty dodat rychleji, aniž by bylo
nutné obětovat určité funkce. Analýzy dat z testování v reálném
čase umožňují technikům činit informovaná rozhodnutí a
proaktivní změny na základě kvantitativních výsledků. Sledování
vad a řízení změn pak týmům umožňuje pečlivě řešit problémy a
určit jejich priority. Automatizace testování také zefektivňuje
ověřování a kontrolu výkonu produktu vzhledem k požadavkům
v průběhu celého životního cyklu návrhu, což pomáhá snížit
počet chyb a dosáhnout rychlejšího uvedení na trh při
zachování kvality.
Přizpůsobení se změnám

Přední výrobci IoT produktů jsou ti, kteří jsou schopni se
přizpůsobit změnám – změnám v mínění spotřebitelů a v
technologiích, které od nich neustále vyžadují jejich produkty
přepracovávat, aby zůstali na cílových trzích významnými hráči.
Na rozdíl od produktů z minulosti mohou chytré propojené
IoT produkty poskytovat provozní a výkonnostní informace,
které se v případě správného použití mohou stát pro výrobce
učiněným pokladem. Bohužel 90 procent těchto informací je
nestrukturovaných a 60 procent je už po několika milisekundách
od jejich vytvoření zastaralých.3 Správné využití analytických
nástrojů však může technikům i obsluze produktů poskytovat
poznatky, díky kterým lze zlepšit návrh i funkčnost produktu.
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Společnost IBM odhaduje, že 90 procent
všech dat generovaných IoT zařízeními, jako
jsou například chytré telefony, tablety,
připojená vozidla a přístroje, nebude nikdy
analyzováno ani jinak zpracováno. Až
60 procent těchto dat začíná ztrácet hodnotu
už několik milisekund od jejich
vygenerování.3
Provoz obvykle probíhal samostatně, mimo výrobu. Nyní lze
však využít data o výkonu a využití produktu ke zlepšení návrhu
produktu jako takového. Technické týmy musí novými metodami
spolupracovat se zaměstnanci provozu, terénními pracovníky a
poskytovateli služeb na definování správných dat, která je třeba
z produktů shromažďovat. Díky monitorování v reálném čase a
analytickým nástrojům mohou produkty identifikovat, kdy je
třeba provést preventivní údržbu, než dojde k selhání. IoT
produkty lze často opravit vzdáleně prostřednictvím softwaru,
čímž se snižují prostoje produktu a nutnost zajištění
pracovníků servisu.

Analytické nástroje, které pomáhají předvídat selhání, také
nabízejí poznatky k technickým vylepšením, které by bylo
vhodné u produktu provést. Monitorování stavu je užitečné
především pro údržbu průmyslových systémů, které mají
mnohem delší životní cyklus než spotřebitelské produkty.
Prediktivní údržba pomáhá snižovat náklady na uchování všech
typů produktů ve funkčním stavu po delší dobu.
Kromě toho mohou také výrobci díky zvýšení efektivity údržby
proměnit své podnikové modely tak, aby mohly zajistit služby za
nižší cenu. Například motory do letadel jsou vyráběny tak, aby
zajišťovaly výkon na hodinu za nízkou, předvídatelnou cenu.
Klienti aerolinek motor nevlastní, takže se nemusí starat
o údržbu. Naopak výrobci účtují za servisní aspekt toho, co
dodávají, více (nebo mají větší zisk ze srovnatelného účtování).
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Vzhledem k tomu, že většina funkcí IoT produktů je zajišťována
softwarem, možnost výrobce přizpůsobit produkt změnám trhu
spočívá především ve schopnosti výrobce vyvíjet software. Agilní
přístup k návrhu produktů je pro inženýrské týmy IoT systémů a
vývoje softwaru klíčové. Změny návrhu v pozdních fázích a po
nákupu jsou při vývoji IoT běžné. Synchronizace práce na vývoji
hardwaru a softwaru je důležitý krok, protože aktualizace
softwaru lze vytvořit mnohem rychleji než klasické aktualizace
hardwaru. Přední výrobci využívají k řízení dodání softwaru
systémy DevOps, což vývojářům a technikům umožňuje
soustředit se na inovace.
Dnešní výrobci musí činit rychlejší rozhodnutí na základě
mnohem většího objemu dat. To znamená, že týmy vývoje
produktu musí být mnohem agilnější v reagování na informace,
organizaci svých procesů vývoje, v podpoře jednotlivců a
nasazení nástrojů v celé infrastruktuře vývoje. Datové ostrůvky
nejsou schopny tento nový model vývoje produktů podporovat.

Agilní metodologie umí reagovat na změny, takže zaměření
projektů se mění, aby lépe vyhovovalo požadavkům zákazníků.
Zpětná vazba od zákazníků pomáhá se zajištěním kolaborativního
procesu. Nyní mohou IoT produkty odesílat vlastní zpětnou
vazbu. Například produkty, které obdrží vzdálené aktualizace
softwaru na základě analýzy dat produktů ze složitého IoT
ekosystému, mohou pomoci informovat o změnách návrhu
z hlediska výkonu, spolehlivosti nebo nových funkcí. To
znamená, že celkový proces vývoje lze mnohem lépe integrovat a
může být mnohem agilnější než kdy dřív. Změna produktu už
nemusí trvat roky. Nové verze musí být k dispozici během
několika týdnů nebo měsíců, aby výrobci vyhověli požadavkům
spotřebitelů a koncových uživatelů.

Závěr
Internet věcí mění chování a očekávání spotřebitelů a přední
podniky reagují na tyto výzvy a příležitosti. Vývoj produktů ve
světě IoT se stále více řídí spotřebiteli, což vyžaduje proaktivní
procesy vývoje, které zahrnují možnost poskytnutí zpětné vazby
v procesu vývoje co nejdříve a co nejčastěji. Rozmach techniky,
který vývojářům pomáhá zvládat složitost systémů, dodržovat
předpisy, zvyšovat kvalitu, zkracovat cyklus a přizpůsobit se
změnám, je zásadní pro zrychlení uvedení inovací do světa IoT.

Další informace

Chcete-li zjistit, jak může společnost IBM® pomoci vaší
technické organizaci ovládnout moc Internetu věcí, obraťte se na
svého zástupce společnosti IBM nebo obchodního partnera
IBM nebo navštivte následující webovou stránku:

IBM Česká republika, spol. s r.o.

ibm.com/continuousengineering

V Parku 2294/4
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Česká republika

Společnost IBM Global Financing (IGF) vám může kromě
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způsobem. Uzavíráme partnerství s klienty, kteří se kvalifikují
pro přidělení úvěru a přizpůsobujeme jejich potřebám finanční
řešení tak, aby bylo vhodné jejich obchodním a vývojovým
požadavkům, umožňovalo nákladově efektivní řízení a zlepšovalo
celkové náklady na vlastnictví (TCO). Financujeme vaše kritické
IT investice a podporujeme vaše podnikání na cestě kupředu
s IGF. Další informace naleznete na webové stránce:

Domovskou stránku společnosti IBM najdete na následující webové stránce:
ibm.com/cz
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