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průmyslová informatika

Pojmy: UI, UX a usability

UI, User Interface, je uživatelské roz-
hraní. Moderní uživatelská rozhraní jsou 
vytvářena metodami UXD, User Experi
ence Design. UX, uživatelská zkušenost, 
někdy doslovně překládáno jako uživatel-
ský zážitek nebo prožitek, je širší pojem 
než uživatelské rozhraní. UXD znamená 
tvorbu takových aplikací, s nimiž budou 
mít uživatelé dobré zkušenosti: nejen že to 
budou aplikace s přitažlivým a přehledným 
designem, ale též umožní efektivní inter-
akce s uživatelem, aby se snadno a rychle 
dostal k tomu, co potřebuje. Zkráceně lze 
říci, že software dobře navržený z hledis-
ka UX bude takový software, s nímž bude 
uživatel spokojený. Pojem UX bývá pou-
žíván i ve spojitosti s jednotlivými výrob-
ky nebo službami.

S uživatelskou zkušeností souvisí i usa
bility, použitelnost, definovaná jako míra, 
do které může být produkt používán kon-
krétními uživateli, aby efektivně a uspoko-
jivě dosáhli stanovených cílů v daném kon-
textu užití. Kromě UX tedy zahrnuje také 
to, jak složité je pro uživatele zvládnout zá-
kladní úkoly při prvním setkání s progra-
mem, jak rychle je schopen plnit zadané 
úlohy, zda mu systém pomáhá vyvarovat 
se chyb, zvláště závažných, a zda ho vede 
při jejich řešení.

(Bk)

Obr. 2. Vizualizační aplikaci může výrobce stroje vytvořit bez hlubší znalosti programování 
v prostředí EASY UI Designer

hraní, lze vizualizaci snadno individualizovat 
pro daný stroj a daného výrobce.

Lenze nyní nabízí řadu nástrojů pro pod-
poru digitálního projektování a konstruování. 
Patří mezi ně EASY System Designer (ESD) 
pro vytvoření základní topologie stroje, PLC 

Designer pro automatizovanou tvorbu řídi-
cího softwaru nebo EASY Product Finder 
(EPF), který zjednodušuje výběr komponent 
a plní funkci nákupního košíku. Dlouhodo-
bou strategií firmy Lenze, výrobce automati-
zační techniky, je spojit tyto aplikace do jed-
noho řetězce nástrojů tak, aby se inženýrský 
proces projektování a konstruování stroje stal 
ještě efektivnějším. S využitím standardizo-
vaných digitálních obálek AAS (Asset Admi
nistration Shell) lze potřebné informace pro 
související vizualizační projekt automaticky 
přenést z prostředí ESD do softwaru EASY 
UI Designer.

Závěr

Uživatelské rozhraní je tváří stroje pro 
zákazníka. Moderní a intuitivní vizualiza-
ce s vysokou úrovní uživatelské zkušenosti 

(UX) zajišťuje hladkou interakci mezi člově-
kem a strojem. Podporuje uživatele v osvo-
jení si široké škály funkcí a v tom, aby byl 
schopen rychle zasáhnout v případě chyby. 
Výrobci strojů mohou tyto požadavky spl-
nit přechodem na webové nástroje. Neměli 
by se však spokojit pouze s tím. Koneckon-
ců profesionální UX design a integrace do 
nástrojů pro digitální projektování a kon-
struování, které umožňují dosáhnout vyšší 
efektivity vývoje, poskytují další výraznou 
přidanou hodnotu.

Lenze podporuje implementaci vizualizač-
ních řešení zaměřených na uživatele. Základ-
ními prvky jsou webové architektury klient–
server, parametrizovatelnost zobrazovaných roz-
hraní a knihovna připravených vizualizačních 
prvků navržených podle zásad použitelnosti.

(Lenze s. r. o.)
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y   Siemens spolupracuje 
s Hyundai Motor Company 
a Kia Corporation

Společnosti Siemens, Hyundai Mo-
tor Company a Kia Corporation (Hyundai 
a Kia) dnes oznámily nové partnerství s cí-
lem urychlit digitální transformaci obou 
automobilek. Hyundai a Kia si vybraly Si-
emens jako strategického partnera pro do-
dání inženýrských systémů a systémů pro 
správu dat NX™ a Teamcenter® z řady Xce-
lerator společnosti Siemens. Hyundai a Kia 
vyhodnotily a posoudily různé alternativy 
včetně stávajících řešení a vybraného soft-
waru Siemens.

„Výběr softwaru NX a Teamcenter z port-
folia Xcelerator od společnosti Siemens pro 
naše základní systémy pro inženýrské prá-
ce a správu dat přinese našim týmům nové 
pracovní prostředí,“ řekl Albert Bierman, 
vedoucí divize výzkumu a vývoje ve firmě 
Hyundai. „Pro Hyundai je to začátek nové 
transformace a důležitý bod změny. Se spo-
lečností Siemens jako naším důvěryhodným 
partnerem budeme společně pracovat na do-
sažení našich cílů.“

Hyundai, Kia a Siemens budou spolupra-
covat na zavádění metod konstruování a na 
vývoji vlastních řešení, která zohledňují ži-
votní cyklus automobilů a související procesy 
a činnosti, jako jsou výroba, nákup a partner-
ský výzkum a vývoj. Kromě dodávky softwa-
ru bude společnost Siemens poskytovat pro-

fesionální a specializovaná školení, která po-
mohou společnostem Hyundai a Kia zajistit 
efektivní používání a provoz softwaru společ-
nosti Siemens u nich samotných i v celé síti 
jejich dodavatelů.

„Stejně jako mnoho našich zákazníků také 
Hyundai a Kia procházejí zásadními transfor-
macemi ve svém podnikání a jsme poctěni, 
že jsme k tomu byli vybráni jako strategický 
partner,“ řekl Tony Hemmelgarn, prezident 
a generální ředitel společnosti Siemens Digi-
tal Industries Software. „Platforma Xcelera-
tor přináší nástroje pro digitální transformaci, 
které vyžaduje budoucnost, ale naši zákazníci 
je potřebují už dnes, takže se těšíme na spo-
lupráci s firmami Hyundai a Kia na příští ge-
neraci systémů pro inženýrskou práci a sprá-
vu produktových dat.“ (Bk)


