
AZ IOT-TECHNOLÓGIA HATÁSA A GYÁRTÁSI 
SZEKTOR JÖVŐJÉRE
Míg az iparág automatizálása és az adatgyűjtés nem számít 
újdonságnak, a prediktív karbantartás megkönnyítése érdekében 
más típusú adatok begyűjtésére is történnek próbálkozások. Simon 
Chabriere, a Telemecanique Sensors munkatársa úgy véli, hogy ez 
valódi értéket képvisel, de a bevezetés iránti kedv még mindig nagyon 
változó. „A korai nehézségeket számos nagyvállalat már a bevezetési 
szakaszban megtapasztalja, amikor az Ipar 4.0 alkalmazásra 
kerül. A kisebb cégek számára azonban ez a technológia nagyobb 
kihívást jelenthet, mivel a bevezetés mértéke és a háttere általában 
alacsonyabb szintű. Emiatt ők inkább arra várnak, hogy egy teljesen 
iparosított megoldás álljon rendelkezésükre” – mondja Simon.

David O’Reilly hisz benne, hogy ebben az iparágban az IoT 
jövője az adatokból nyert információkon alapul, ahelyett, hogy 
a felügyeleti berendezések szolgáltatói körül összpontosulna. 
„A nyertesek az adatokból nyert információk szolgáltatói 
lesznek. A munkaerő gyorsan változik. A mérnökök „új típusa” 
már mobileszközt fog használni elsődleges interfészként.”

A LEHETSÉGES AKADÁLYOK LEKÜZDÉSE AZ IIOT 
ALKALMAZÁSÁBAN
Pandora szelencéjét nyitottuk ki, amikor az iparág szóvivőit az IIoT 
alkalmazásának lehetséges akadályairól kérdeztük. A problémák 
között olyanok szerepeltek, mint a biztonság, a készségek és a 
szabványosítás – de abban egyetértettek, hogy ezek közül mindegyik 
orvosolható. Simon véleménye szerint, ha a technológia fejlettebb 
lesz az idővel, akkor könnyebben eljut majd a végfelhasználókhoz is. 
Szerinte egyszerű megoldásokra van szükség, és azt mondja, hogy 
a beszállítók feladata a bonyolultság kezelése e cél megvalósítása 
érdekében. A kiberbiztonság továbbra is kulcsfontosságú 
szempont, és szóvivőink szerint továbbra is ez akadályozza az 
ilyen technológiák szélesebb körű elterjedését. Azok a vállalatok, 
amelyek beszálltak ebbe a trendbe, hajlandók vállalni a kockázatot, 
mivel a IIoT előnyei miatt megéri befektetni a kiberbiztonságba.

Az IoT meglévő rendszerbe való integrálása szintén aggasztja a 
gyártókat. A termékeknek könnyen integrálhatónak és rugalmasnak 
kell lenniük, de egy olyan területen, ahol a szabványosítás nem 
létező dolog, ez további kihívásokat jelent. A szabványosítás 
kérdésében David O’Reilly és Frank McAlister is megszólalt. 
David egyetért azzal, hogy túl sok szereplő és adatmodell létezik 
az előrehaladottság különböző szintjein, és még nincs igazán 
moduláris megoldás. Frank pedig úgy érzi, hogy végfelhasználóként 
nehéz tudni, hogy melyik technológia a legmegfelelőbb, emellett 
pedig nagy szükség van „plug and play” megoldásokra is. 
David emellett a technológia megfelelő szintű megértésének 
hiányát is kiemelte. Erről a következőket mondta el: 

„A vállalat legmagasabb szintjein költenek arra pénzt, 
hogy felkeltsék az informatikai igazgató és a vezérigazgató 
érdeklődését az IoT-vel kapcsolatban, aminek megvalósítását a 
mérnökökre testálják, akik csak arra törekednek, hogy elvégezzék 
a munkát. Meg kell szüntetnünk a szakadékot a hálózatba 
kapcsolt világ víziója és a munkavégzés gyakorlata között.”

JUTALOM A "SZENT GRÁL": AZ ADATOK 
FELHASZNÁLHATÓ INFORMÁCIÓKKÁ ALAKÍTÁSA
Egy olyan világban, ahol az adatokat ilyen sokféle módon gyűjtik, 
az adattúladagolásba könnyen bele lehet "fulladni". Szóvivőink 
szerint kulcsfontosságú, hogy csak a valóban szükséges adatok 
kerüljenek összegyűjtésre, illetve az adatokat úgy kezeljék és 
elemezzék, hogy kiszűrhető legyen belőlük a releváns információ. 

David a kontextus fontosságát is kiemeli. Az előzményadatok 
integrálása (ahol rendelkezésre állnak), valamint a jobb 
adatok rögzítése azt jelenti, hogy az adatok összefüggőbbek 
lesznek, és lehetővé teszik olyan modellek létrehozását, 
amelyekkel prediktív információk érhetők el. 

Frank az RS technikai igazgatója fontosnak tartja kiemelni az 
adatok számítógépes algoritmusokkal történő elemzésének 
buktatóit. „Tapasztalatom szerint a számítógépes algoritmusok néha 
komolyan megküzdenek olyan adatok értelmezésével, amelyeket az 
ember egy szempillantás alatt fel tud fogni. Az emberi agy jobban 
tud értelmezni, mint egy számítógép, és nem is elemez túl.”

Eligazodni a számos IoT-termék és a technológia alkalmazási 
területei között, valamint megfejteni, hogy az mikor és 
hogyan kerüljön integrálásra, nem egy egyszerű feladat. 
Arról nem is beszélve, hogy a legcélravezetőbb az lenne, 
ha pontosan tudnánk, hogyan hozható ki a legtöbb az 
IIoT-ből. A technológiai fejlődés gyors üteme miatt az IoT 
bevezetése előbb vagy utóbb minden mérnök számára 
fontos út lesz. Tudni, hogy mikor és hogyan tegyük meg azt 
a bizonyos bizalmi lépést – ma ez az egyik legfőbb akadálya 
az IIoT bevezetésének. Azonban ha azt szeretnénk, hogy 
vállalatunk boldogulni tudjon a gyártás világában a jövőben 
is, ezeket az akadályokat is le kell küzdenünk valamikor.

IPARI TÁRGYAK 
INTERNETE, AZAZ 
IIOT -  VALÓDI 
MEGOLDÁS EGY MÉG 
ÖSSZEKAPCSOLTABB 
VILÁGBAN VAGY 
CSAK EGY TREND 
GYERMEKCIPŐBEN? 
A gyártási szektorban egyre inkább 
felismerik a tárgyak internetében (IoT) és 
az Ipar 4.0-ban rejlő potenciális előnyöket, 
bár azon még mindig folyik a vita, hogy ez 
a technológiai forradalom hova is tart.

Hogy segítsünk a mérnököknek eligazodni 
a IIoT világában, az iparág képviselőivel 
beszélgettünk, köztük gyártókkal és 
végfelhasználókkal is. Így választ kaphattunk 
néhány olyan kulcsfontosságú kérdésre is, 
mint például hogy mik a kezdeti lépések, 
illetve milyen lehetőségeket és buktatókat 
rejt magában az IIoT. Esettanulmányunkból 
megtudhatja azt is, hogyan érhető el az 
összegyűjtött adatok értékes és felhasználható 
információkká alakításának "Szent Grálja".

A HÁLÓZATBA KAPCSOLT MŰKÖDÉSHEZ VEZETŐ ÚT
A mérnökök információtúladagolástól szenvedhetnek, ha az 
IIoT kerül szóba. Simon Chabriere, az érzékelőgyártásban és 
érzékelőkkel kapcsolatos technológiák piacán globálisan jelen 
lévő Telemecanique Sensors globális értékesítési vezetője szerint a 
mérnököknek nem kell szakértőknek lenniük.

„A mérnökök számára kulcsfontosságú, hogy a lehető legtöbb 
tudást magukba szívják. Ehhez olyan fórumok és közösségek állnak 
rendelkezésükre, mint a DesignSpark, valamint a LinkedIn és a 
kereskedelmi magazinok is hasznos információkkal szolgálhatnak. 
Emellett a tesztelés és fejlesztés egy költségtakarékos módja 
annak,  hogy belekóstoljanak a témával járó lehetőségekbe. A 
technológiai fejlődés gyorsasága a kedvüket szegheti, de egy adott 
ponton mindenképpen be kell szállniuk” – magyarázza Simon. Azt 
is fontos megvizsgálni, hogy mely eszközöknél lehet a leginkább 
előnyös az ilyen jellegű technológia. David O’Reilly, az elektronikus 
vizsgálóeszközök, orvosbiológiai berendezések és hálózati 
megoldások gyártásában, forgalmazásában és szolgáltatásában 
vezető szerepet betöltő Fluke Digital Systems vállalat alelnöke és 
ügyvezető igazgatója a következőket tanácsolja:

„Tekintse át a szervezeten belüli meglévő adatokat, és mérlegelje, 
hogy milyen adatokat érdemes felhasználni, úgy mint a rezgés 
vagy a termikus képalkotás, a hőmérséklet vagy éppen a nyomás – 
olyan kulcsfontosságú felügyeleti területek, amelyek segítenek egy 
reaktív vagy megelőző eljárásból előrejelző karbantartási programot 
kialakítani. Kezdje kicsiben és mérje összefüggésében – egy jól 
megalapozott adatkészlettel jelentős előnyökhöz juthat. Ezeket 
mindenképpen dokumentálja bizonyítékként, hogy könnyen meg 
tudja győzni a többi érintettet az előnyökről.”

Sokat lehet tanulni, ha a témát a végfelhasználó szemszögéből 
nézzük. Frank McAlister, a nuneatoni RS Components 
mérnöki részlegének vezetője, a raktárműködtetés különböző 
területein irányítja az IoT bevezetését. Véleménye szerint: 
„Raktárunkban számos különböző területen kipróbáltuk 
az IoT-t, és több beszállító technológiáját használtuk 
fel, hogy megérje a fáradságot a próbaüzem. 

A technológiákat a daruk távoli felügyeletéhez, illetve néhány irodai 
funkció segítéséhez használtuk végül. Bár látjuk az IIoT-ben rejlő 
óriási lehetőségeket, a technológiának még megvannak a maga 
hátulütői. Az egyik legfőbb probléma talán a szakadozó kapcsolat. 

A kapcsolat megszakadása esetén nehézkes lehet elhárítani a 
hibát, ez több különböző típusú és különböző beszállítótól származó 
technológiák esetén is így volt. A legfőbb tanácsom azoknak, akik az 
IoT bevezetését fontolgatják, hogy gondolják át, hol van rá szükség. 

Az IoT kiváló segédeszközként működik számunkra, de a 
percenkénti adatgyűjtés a csatlakozási problémák miatt 
kevésbé megbízható, mint a vezetékes megoldás. ”„Mindig azt javasoljuk, hogy először állapítsák meg, 

hogy mely eszközök a legkritikusabbak és melyek 
kerülnek a legtöbbe, ha meghibásodnak.”
DAVID O’REILLY, A FLUKE DIGITAL SYSTEMS ALELNÖKE ÉS ÜGYVEZETŐ 
IGAZGATÓJA

„Kezdje kicsiben – később is gyűjthet adatokat 
más területeken. Összpontosítson a célra! Az 
adatelemzésből viszonylag rövid idő alatt kinyerhető 
az üzleti érték.”
SIMON CHABRIERE, GLOBÁLIS ÉRTÉKESÍTÉSI IGAZGATÓ,
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK

„Ne szálljon be, hacsak nem nyújt igazi előnyt, és 
vegye figyelembe a gyűjtendő adatok kritikusságát is.”
FRANK MCALISTER, TECHNIKAI IGAZGATÓ  
RS COMPONENTS


