
údajů. Pomocí analytického nástroje 
jsou data převedena na smysluplné in-
formace, která mohou upozorňovat na 
oblasti, ve kterých by měla být přijata 
(preventivní) opatření.

n Usnadnění práce. V mnoha průmys-
lových odvětvích, včetně správy budov 
a výroby, poskytují analytické nástro-
je data, která mohou usnadnit práci  
a zvýšit efektivitu, protože pracovníci 
mají přístup k informacím, které by ji-
nak bylo obtížné získat.

Co by měl splňovat 
správný analytický nástroj?

n Otevřená platforma. Je tento nástroj 
schopen integrace s existujícími firem- 
ními systémy nebo s aplikacemi třetích 
stran? Nabízí tento nástroj otevřená 

API? Je možné vyměnit firmu, která 
tuto platformu servisuje?

n Různé úrovně přístupu. Může tento 
nástroj poskytnout různým uživatelům 
přizpůsobené pohledy, které nabízejí 
přehledy založené na rolích? Mohou 
určité informace zobrazit určité role?

n Reporting v reálném čase. Má nástroj 
reportovací funkce, které umožňují 
poskytovat reporting v reálném čase? 
Umožňuje tento nástroj vytváření uži-
vatelsky definovaných reportů v reál-
ném čase?

n Integrace s aplikacemi třetích stran. 
Přichází tento nástroj s funkcí pro in-
tegraci s existujícími aplikacemi třetích 
stran? Je analytický nástroj doplňkem 
k jinému softwaru (např. BMS, SCADA), 
který vaše organizace již používá?

n Zabezpečení. Řeší tento nástroj obavy 

týkající se kybernetické bezpečnos-
ti a požadavky vaší firmy? Má nástroj  
a dodavatel nezbytné bezpečnost-
ní certifikáty, které zaručují integritu 
vašich dat?

n Cloud vs On-premise. Nabízí tento 
nástroj možnost provozu ve vašich 
prostorách (fyzicky ve vaši budově) 
nebo v cloudu?

n Jednoduchost. Je tento nástroj snadno 
použitelný? Jsou uživatelé schopni vyt-
vořit si vlastní zobrazení dashboardy? 
Mohou uživatelé dynamicky a rychle 
měnit zobrazení stránek? Musí být uži-
vatelé obeznámeni s programovacími 
jazyky, nebo mohou tento nástroj 
používat neprogramátoři?

Zdroj: IDC FutureScape: Worldwide Internet

 of Things 2017 Predictions

Internet věcí je stále více firmami 
považován za klíčový prvek pro digitální 
transformaci. Firmy hledají různé ces-
ty, které pomohou zvýšit jejich efektiv-
itu, zvýšit produktivitu a zhospodárnit 
procesy prostřednictvím porozumění 
chování jejich aktiv, infrastruktury a kon-
cových prvků. 
Internet věcí byl původně trh zaměřen 
na to, kolik „věcí“ bude připojeno v konk-
rétním časovém rámci. Internet věcí lze 
definovat jako síť jednoznačně identifiko-
vatelných koncových bodů (věcí), které 
komunikují obousměrně bez interakce 
člověka prostřednictvím IP konektivity. 
I když je zajímavé přemýšlet o tom, kolik 
zařízení bude kdy připojeno do internetu, 
jako mnohem důležitější se jeví soustřed-
it se na reprezentaci dat, která pomohou  
s klíčovými rozhodnutími.
Mnoho rozhodnutí ohledně IoT investic 
je činěno lidmi, kteří se dívají na dopady 
digitální transformace jejich podnikání. 
Uvědomují si, že s více informacemi, které 
mají k dispozici, se mohou lépe rozhodo-
vat. Kritickým úkolem však je určit, která 
data jsou cenná a která jsou irelevantní. 
Je stále důležitější mít k dispozici správné 
nástroje, které tuto schopnost poskytují. 
Jedním z trendů, které dnes na trhu inter-
netu věcí vidíme, je to, že nákupčí pod-
nikových technologií se nebojí zařízení  

a připojeného hardwaru. Místo toho se 
více zajímají o data, která se vytvářejí,  
a interpretují je pomocí analytického soft-
waru. Důraz se posunuje směrem od hard-
waru, který propojí IoT s analytickým soft-
warem, který pomůže přeměnit obrovské 
množství dat na smysluplné informace, na 
jejichž základě lze udělat důležitá rozhod-
nutí. Aby měly analytické nástroje smysl, 
je nutné určit vztahy mezi daty prostřed-
nictvím datových modelů a definic meta-
dat. Datové modely vizualizují vazby mezi 
vstupy a výstupy dat mezi koncovými 
prvky a cloudem.
Aby firmy nalezly nejlepší nástroj, musí 
pochopit typy generovaných dat a podí-
vat se na jejich informační (IT) a provozní 
technologie (OT), aby zajistily bezprob-
lémovou integraci se stávajícími systémy. 
IT a OT hrají důležitou roli v úspěchu 
jakéhokoli IoT projektu a obě skupiny 
musí být zahrnuty do plánování a imple-
mentace. Tyto skupiny také hrají důležitou 
roli při určování, jak k datům přistupovat  
a zobrazovat je způsobem, který mohou 
zodpovědné osoby za obchodní rozhod-
nutí snadno interpretovat a jednat podle 
nich. 
Skupiny IT a OT však mají často odlišné 
priority. IT se zaměřuje na podnikovou 
technologii, která podporuje podnikové 
sítě organizace, výpočetní prostředky, 

zabezpečení a přidruženou infrastruktu-
ru. OT je zaměřena na technologie, které 
podporují provoz budovy nebo závodu 
a přidružených průmyslových a SCADA 
systémů. Obě skupiny vidí důležitost 
udržování, správy a zabezpečení svých 
dat, ale nutně nevidí důležitost jejich 
křížového propojení, aby data poskytla 
hlubší vhled pro tvůrce rozhodnutí.

Aby bylo možné data generovaná připo-
jenými „věcmi“ proměnit ve smysluplné 
informace, musí firmy použít analytické 
nástroje k agregaci, třídění a zobrazení 
dat, aby je mohli tvůrci rozhodnutí snadno 
použít a jednat podle nich. Mezi výhody 
analytických nástrojů patří:
n Rozložení investic: analytický nástroj 

poskytuje metriky a zdůvodnění, 
zda investovat do nových nebo do-
datečných funkcí ke zlepšení stáva-
jících procesů nebo zařízení.

n  Prediktivní údržba: Použití analytických 
nástrojů dává firmám šanci pochopit, 
kdy jejich aktiva fungují podle specifik-
ace nebo kdy mohou být nedostatečně 
výkonná. Na základě těchto informací 
lze podniknout proaktivní opatření  
k okamžité opravě.

n Poskytování praktických informací:  
S připojenými koncovými body (senzo-
ry) lze shromažďovat značné množství 

Nalezněte hodnotu ve vašich 
IoT datech
Hlavním cílem Internetu věcí je získávat data z různých senzorů/zařízení a tyto data 
následně analyzovat. Lidé, kteří zodpovídají za klíčová rozhodnutí, považují správu 
a analýzu dat (data management and analytics) za nejdůležitější investici pro jejich 
IoT projekty. Z tohoto důvodu se firmy musejí připravit na investice do analytických 
nástrojů, které pomohou data interpretovat a nalézt v nich hodnotné informace, které 
jsou na první pohled skryté. 
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Z vaší zkušenosti, jak se české společnos-
ti staví k zavádění IoS do praxe?
Vždy záleží na konkrétním typu investora, 
developera nebo správce budovy, co chce 
s nemovitostí dělat. Investor chce něco 
postavit, prodat. Nechce do toho investo-
vat velké peníze. Objeví se ale i společno-
sti, které do technologií investují a pak 
si mohou nárokovat vyšší částku od ná-
jemce. Velmi to souvisí s technologickými 
firmami. 

Co vše teď dokážeme měřit?
Obecně dává nejvíc smysl energie – voda, 
elektřina, teplo, chlad. To je bez problémů, 
dá se tam měřit všechno. Teď už to nesto-
jí velké peníze, data se dají zanalyzovat, 
reporty se dají zasílat na e-mail. To už je 
dnes snadné. Co se týká teploty nebo vlh-

kosti, to je automatické na základě nějaké 
regulace. Poměrně zajímavé to ale začíná 
být u uživatelů budov. Mohou mít třeba 
mobil s nějakou aplikací a mohou v rámci 
nějakých hranic interagovat s konkrétní 
budovou.

Kdybychom zašli ještě dál, co se týče „in-
ternet of things“ v budovách, co dalšího 
bude možné ovládat internetem? Končí 
to někde?
Spíše jde o to, že když vezmu třeba nákupní 
centrum, je tam několik různých prodejen, 
místností, které si někdo pronajímá. Každý 
obchod má samostatně měřené energie. 
Tyto platformy mají největší přínos v tom, 
že server dá lidem možnost rozhodování. 
Získáváte nějaká data, na jejichž základě 
se můžete dobře rozhodnout, co udělat. 
Zda do něčeho zainvestovat, můžete 
naplánovat údržbu, víte, jestli se něco 
rozbije, jako třeba ventilátory... Mělo by 
to být spíše o informacích. Osobně si ne-

myslím, že bych třeba v budovách mohl 
měřit ještě něco zásadnějšího. Všechno 
už se víceméně měří. Mělo by to být spíše  
o tom, že mám o budově přehled a dá mi 
to možnosti rozhodování.

Teď se dostáváme k tomu, jak v těch-
to datech číst. Sbíráme data, ale pak 
potřebujeme někoho, kdo nám ta data 
přečte a poradí nám.
Aby se dala data transportovat do smys-
luplných informací, je nezbytně nutné 
nainstalovat analytické nástroje, které 
data zagregují, seřadí a následně posky-
tnou vizualizaci, jež nám umožní učinit 
rozhodnutí a na základě toho jednat. Ale 
musíte vědět, co v těch datech hledáte.

To se neudělá samo. Na začátku si musím 
referovat nějaké vstupy, k čemu to vlast-
ně chci.
To je přesně to, co si většina lidí myslí.  
Že se tam připojí nějaký počítač a on 
všechno udělá sám. Tak to ale není ani  
v budovách. Každou obrazovku musí něk-
do vytvořit, zvizualizovat technologie.
Toto je úkolem velkých firem, aby řekly,  
co v tom hledat, co dává smysl. Směřuje to 
k facility managementu – aby tam nemu-
sela přijít uklízečka, abych měl přehled  
o nájemcích, o technologiích, které bude 
třeba udržovat…

Bohuslav Kyjánek

Jak vidíte vývoj facility managementu  
s nástupem nových technologií? Vedou se 
sáhodlouhé diskuze, jestli mít na všech-
no aplikaci, kdy vám pořád pípá mobil  
a zároveň nejsou lidé, kteří dokáží oprav-
it stroj… Je to ten správný směr, kterým 
by se trh měl vyvíjet?
Na to se dá těžko odpovědět… Uvedl bych 
asi 3 aspekty. Myslím si, že pořád bude 
neustálý tlak na zvyšování efektivnosti, 
je to o zavádění nových technologií, a to 
mohou být i jednoduché věci. V okamži-
ku, kdy se podíváte na úklidový vozík dnes  
a před 20 lety, uvidíte dvě naprosto 
odlišná zařízení. Výhoda samozřejmě je,  
že moderní vozík umožní uklízečce efek-
tivně a s větším výkonem udělat stejnou 
službu. Druhá věc je, že dnes jsou technol-
ogie stále složitější a komplexnější. Údrž- 
bář s kleštěmi a kladivem bude pořád 
potřeba, ale dnes k tomu musí mít pod-
statně víc znalostí v elektrotechnice a tře-

ba i v programování. Kladete na ně větší 
nárok… Já jsem původem kybernetik a 
z toho důvodu mám kacířský názor, že 
bych nepřeceňoval význam “internet of 
things” a podobně. Lidi jsou lidi a domy 
jsou domy, i když jsou chytré. Myslím, že 
se to všechno časem vrátí do normálu a 
stabilizuje.

Vnímáte to tedy tak, že teď je obrovský 
boom, je přesycený trh, ale realita 
bude taková, že si vybereme jenom to 
důležité?
Je to taková módní záležitost. Dnes 
musí být všechno chytré… Není to vždy 
ku prospěchu věci. Jednoduché věci 
jsou totiž podstatně spolehlivější a tím 
pádem se snadněji ovládají. Jsou ta-
kové lidštější, a to je ten aspekt, že to 
lidem začne vadit. Jste třeba zvyklá, že se  

světla nějak rozsvěcí a přes noc se aktual-
izuje software a začnou se rozsvěcet jinak. 
Vás to vytáčí, protože jste měla naučený 
mechanismus a teď musíte vyvinout ně-
jaké úsilí, abyste se naučila něco nového. 
Já myslím, že lidé začnou být unavení  
z neustálých změn. Druhá věc je, že se 
vám ty věci mění pod rukama, protože 
je v nich nějaký software, o kterém nikdo 
úplně přesně neví, jak funguje.

Na jednu stranu je zajímavé neustále 
pokořovat hranice toho, co všechno jde 
vymyslet a naprogramovat, ale je to 
správně?
Problém je v tom, že nikdo dopředu neví, 
která cesta je správná. Musíte se po ní 
prostě vydat a teprve pak se možná ukáže, 
že je potřeba se vrátit.

TEXT  Martina Kymrová  FOTO  shutterstock
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