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Električno
veselje
na štirih kolesih
Potrošniki se danes navdušujemo nad svojimi pametnimi
telefoni, tablicami, ultraprenosniki, nekateri celo nad
avtomobili. Je morebiti napočil čas digitalne/električne
preobrazbe avtomobilske industrije?
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Ah, te baterije
Test BMW i3, Renault Zoe in Twizzy
Električna avantura
Ko se naenkrat prelevimo v Supermana!
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44 Obogatena

norija

Ni ga, ki še ne bi slišal za mobilno igro Pokemon
Go. Nekateri se smejijo gorečim lovcem na digitalne zveri, drugi se jim z veseljem pridružijo.
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50 Kdo je za poldrugi

meter prestavil
Avstralijo?

Avstralci so ugotovili, da GPS tam doli stalno
laže za poldrugi meter, zato bodo svoj kontinent premaknili za dva metra, da bodo vsaj
leta 2020 na pravem mestu.
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Priloga MonitorPro je naslednik naše poslovne revije, ki je izhajala zadnjih šest let. Da o njeni predhodnici, reviji Sistem, ki je
luč sveta ugledala že pred dvajsetimi leti, niti ne govorimo.
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ovpraševanje po povezanih napravah se hitro povečuje v najrazličnejših industrijskih panogah, ne
le na področju potrošniške elektronike. S pridom jih uporabljajo tudi v energetiki, avtomobilizmu in še kje. Uporaba naprav, ki
zbirajo in posredujejo ter prejemajo podatke in se znajo na njihovi podlagi tudi odločati, prinaša novo raven udobja, učinkovitosti in avtomatizacije. Zamisli o
tem, kako bi internet stvari lahko
spremenil sodobno zdravstvo, ne
manjka, tudi zdravstveno osebje
je prepričano, da bodo te rešitve
del zdravstva v prihodnosti.
Medtem ko majhne elektronske napravice skrbijo za preventivno in prediktivno vzdrževanje strojev, pametni termostat pa
glede na prisotnost prebivalcev
doma uravnava temperaturo v
posameznem prostoru, je jasno,
da bi lahko v internet povezane
naprave in napravice s pridom
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prav tako v obliki priloge, niti
ne govorimo. Nekako smo torej
sklenili krog – od priloge prek
revije ali dveh do vnovične priloge.
Opravičujem se dosedanjim
bralcem (in naročnikom) MonitorProja, a na kratko ga mo-

t

MonitorPro je priloga, ki piše
o IT v najširši obliki. Posle
dično seveda piše tudi o ljudeh
s področja IT na naših tleh.

ozoren bralec Monitorja bo brž ugotovil, da bi
na tej strani že morala
biti rubrika »Napovednik«, ki po
navadi sklene vsako številko. Tokrat pa boste na naslednjih straneh lahko brali našo novo poslovno prilogo, MonitorPro.
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Tehnologije interneta stvari vztrajno prodirajo v naš vsakdan. Pametni termostati in garažna vrata so
res uporabni, toda ali ne bi bilo nemara bolje, ko bi razvojna prizadevanja na področju povezljivosti in
umetne pameti usmerili na druga področja izboljševanja življenj posameznika – npr. v zdravstvo?
Miran Varga

Ali ne bi bilo bolje, ko bi razvojna prizadevanja na
področju povezljivosti in umetne pameti usmerili na druga
področja izboljševanja življenj posameznika –
npr. v zdravstvo?

Extremnež
Umetnine na telefonu
Širjenje ozkega grla
Android na Chromebooku

No, v resnici je novo le to,
da gre za prilogo – MonitorPro
je bila namreč naša poslovno
usmerjena revija že zadnjih šest
let. Da o njeni predhodnici, reviji Sistem, ki je luč sveta ugledala
že pred dvajsetimi leti, prvotno

ram predstaviti tudi tistim, ki ga
v Monitorju vidijo prvič. Če je
Monitor revija, namenjena tehničnim navdušencem in domačim uporabnikom računalnikov, telefonov, tablic, zabavne
elektronike, in, da, tudi novih

avtomobilov, je MonitorPro (po
novem) priloga za tiste, ki se
poklicno ukvarjajo z računalniki. In pri tem ne mislim serviserjev (kajti ti, priznajmo, sodijo v
Monitorjev bralni krog), temveč
tiste, ki računalnike uporabljajo v podjetjih in na njih razvijajo
programsko opremo, obvladujejo strežnike in strežniške farme,
se poglabljajo v SQL in noSQL,
se z računalniki poslovno odločajo, tako ali drugače. Skratka,
MonitorPro je priloga, ki piše o
IT v najširši obliki. Posledično
seveda piše tudi o ljudeh s področja IT na naših tleh. O ljudeh, ki kot vodje informatike
odločajo o tem, v katere vode bo
zaplula slovenska informatika
v prihodnjih letih. O ljudeh, ki
se srečujejo na formalnih in neformalnih dogodkih, o ljudeh,
ki se z državno upravo pogajajo o milijonskih vsotah, ki so za
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Korak v pravo smer?
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Slovenijo bolj koristne od vsot,
ki jih država namenja za marsikaj drugega.
O vsem tem boste lahko na teh
straneh brali vsak drugi mesec,
torej šestkrat na leto. Upamo, da
bomo lahko v dveh mesecih nabrali dovolj zanimivih novic, poročil z dogodkov in napovednikov novih, nato pa se posvetili tematikam, ki zanimajo profesionalce IT. V tej številki si boste lahko prebrali o tem, kako internet stvari spreminja (tudi) področje zdravstva, kako bo Google s svojimi javno dostopnimi
knjižnicami za razumevanje naravnih jezikov spremenil še vse
kaj drugega, kako si Microsoft
zamišlja svoj poslovni »Youtube«
in še kaj. In za poslastico – preberite si intervju s trenutno najbolj vročim računalniškim strokovnjakom, ki se odlično »prodaja« tudi v tujini.
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 Internet stvari v zdravstvu
napoveduje pravcato
revolucijo.

izkoristili tudi v zdravstvene namene. Sploh sedaj, ko v svetu
vlada manija nosljivih naprav (t.
i. nošenčkov), ki so že mali zdravstveni računalniki.
Poglejmo torej, kakšno je stanje (ne)povezanih zdravstvenih pripomočkov danes. Sodobnemu človeku so na voljo različne v internet povezane naprave,
kot so spremljevalci razvoja zarodka, elektrokardiogrami, merilci temperature ali ravni sladkorja v krvi … Že omenjeni nošenčki so pravzaprav vsi po vrsti
tudi merilci krvnega tlaka, boljši med njimi celo analizirajo zakisanost organizma, merijo naše
spalne navade itd. Skratka, zdravstvenih podatkov o zdravju posameznika je iz dneva v dan več,
a jih večina pacientov še vedno
sama nosi na vpogled in analizo k zdravniku. A ne več dolgo.
Pametne(jše) naprave obljubljajo, da nam bodo na voljo že natančnejši podatki, zdravstvene
storitve iz oblaka pa naj bi pomenljivo zmanjšale tudi število
neposrednih interakcij pacientov

z zdravstvenim osebjem. Manjše zdravstvene izzive bi na podlagi velikanske količine podatkov
in rešitev brez težav rešil že digitalni zdravstveni algoritem. Če
smo malce hudomušni, bi utegnil zdravstveni superračunalnik
s svojimi priporočili in analizami
kaj hitro »premagati« tudi splošne zdravnike, na dolgi rok mo-

t

i. pametne postelje, ki zaznajo,
kdaj so zasedene in kdaj jih želi
pacient zapustiti – če gre za pacienta, ki ima predpisano strogo mirovanje, o njegovi aktivnosti seveda obvestijo zdravstveno
osebje. Takšne postelje so opremljene z vrsto tipal, ki znajo glede na položaj pacienta prilagoditi trdoto podlage in naklon, in to

Pametne postelje zaznajo,
kdaj so zasedene in kdaj
jih želi pacient zapustiti.

rebiti celo specialiste, saj bo pre- brez posredovanja zdravstvenemogel bistveno več »izkušenj« od ga osebja.
kateregakoli posameznika.
Seveda bodo rešitev s področja interneta stvari deležne najPametno ali še bolj
pogosteje uporabljane zdrapametno?
vstvene storitve, denimo pravoPametnih rešitev na podro- časno jemanje predpisanih zdračju zdravstva, ki so že našle pot vil in ustrezno doziranje. Različv prakso, ne manjka. Ene so pre- na podjetja so že pripravila paprostejše, druge zgledno na- metne dozirnike zdravil, ki so
predne. V nekaterih bolnišni- namenjeni tako bolnišnicam kot
cah po svetu so že nameščene t. pacientom na domu – ti pacientu pripravijo ustrezen odmerek
zdravil in v oblak shranijo podatek o tem, ali ga je pacient vzel
pravočasno ali ne. V kombinaciji z drugimi napravami, ki spremljajo zdravstveno stanje pacienta, bi lahko te naprave imele
na voljo res vse podatke za kakovostno oceno zdravstvenega stanja posameznika in bodisi
usmerjanje pacienta bodisi alarmiranje zdravstvenega osebja, še
preden bi prišlo do hujših težav.

Zasebnost in varnost pod
velikim vprašajem
Zdi se, da bosta daleč največji
oviri pri prodoru rešitev s področja interneta stvari v zdravstvo
povezani s podatki – z zasebnostjo in varnostjo podatkov. Čeprav večina pametnih naprav danes uporablja eno ali več oblik
varne komunikacije za prenos
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