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24 Majhne škatlice
z večpredstavnim
srcem
Večpredstavni predvajalniki so blesteli pred desetletjem, ko so televizorje in računalniške monitorje spreminjali v omrežena večpredstavna središča. Njihova vloga
se do današnjih dni ni spremenila, so pa pametni televizorji poskrbeli, da so te naprave pristale v nišni kategoriji.
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38 Vitko računalništvo 50 Putin ali Pahor?
15. januarja 2008 je Steve Jobs predstavil
Applov Air. Danes ni dvoma, da gre za privzeto
obliko prenosnikov. Drugi izdelovalci so hitro
sledili Applovemu zgledu in predstavili svoje
ultratanke prenosnike. Svoje je dodal Intel, ki je
nekaj let zatem registriral oznako Ultrabook, s
katero so definirali ta segment.
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Orodja, s katerimi lahko pripravljamo lažne
videoposnetke ljudi, so dandanes dostopna
že vsakomur, ki lahko z zelo malo znanja in
truda v neprijetne in nespodobne situacije
zmontira soseda ali predsednika.
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anes se nobeno resno
podjetje ne loteva razvoja izdelkov brez
uporabe programske opreme.
Slednja je postala nepogrešljiv
del procesa inoviranja, saj inovatorjem pomaga vizualizirati
in simulirati nove izdelke. Načrtovanje je postalo povsem digitalno, kdor si želi vrhunskega izdelka, uporablja napredno programsko opremo. Ta
ima večino zaslug, da je razvoj
novih izdelkov v zadnjem desetletju postal bistveno hitrejši in natančnejši, obenem pa
tudi cenejši. Programska oprema namreč omogoča opravljanje številnih zahtevnih kalkulacij, ki zmanjšajo potrebo po izdelavi prototipov in opravljanju
praktičnih eksperimentov. Programska oprema inženirjem,
oblikovalcem in razvijalcem
pomaga predvsem lažje opravljati in upravljati naloge vseh

D

vrst, nove generacije programske opreme, podprte s tehnologijama strojnega učenja in umetne inteligence, pa bodo še dodatno zvečale učinkovitost, saj
bodo ustvarjalcem »brale misli« in poskrbele, da se bodo kar
najmanj ubadali s ponovljivimi
opravili in nalogami in se osredotočili le na zares pomembne
stvari.
Zdi se, da je »kreativna« avtomatizacija v industriji šele na začetku poti. Ne govorim namreč
o skrajno optimiziranih proizvodnih linijah, temveč o tem,
da kljub vsem računalnikom, digitalnim peresom in programski opremi razvijalci in oblikovalci še vedno porabijo zelo veliko
časa, preden svoje načrte ali risbe spravijo v prakso. Ste se kdaj
vprašali, zakaj? Zaradi številnih vmesnih členov (beri: drugih strokovnjakov). Pri prenosu
informacij in zamisli se namreč

veliko podrobnosti izgubi v prevodu. Prevodov pa je zelo veliko. Začne se že pri izvoru: ko
gre zamisel iz možganov inženirja/oblikovalca v računalnik, od
tam v načrt, skico, dokumentacijo, potem na stroje CNC in v proizvodnjo in montažno linijo. Na
vsaki izmed naštetih točk v praksi nastajajo manjše ali večje napake, posledica pa je nastanek
neučinkovitosti.
Industrija, posebej tista, ki se
baha s kratico 4.0, potrebuje programsko opremo in orodja, ki ji
bodo omogočili avtomatizacijo
inoviranja. Takrat bodo vse delo
tako ali tako opravljali roboti. V
praksi smo šele na pol poti, inženirji in oblikovalci so osvojili geometrijo (2D in 3D). A to še ni dovolj. Kje so še materiali, izdelavni
postopki itd. V prihodnosti bomo
izdelke po meri preprosto 3D natisnili, pa naj bodo to superge,
medicinski pripomočki ali pa kar

novo domovanje. 3D tiskalniki so
za industrijo nekakšen blagoslov,
saj z njihovo pomočjo inženirji izdelajo tudi geometrije, ki jih prej
niso mogli. Za dodatno preseganje mejnikov pa skrbi razvoj novih materialov, ki omogoča, da
ima (natisnjeni) izdelek različne mehanske, električne in fizične lastnosti. Slednje v inženirski
svet prinaša korenit zasuk v razmišljanju in delovanju, saj je delo
oblikovalcev in razvijalcev do nedavna temeljilo na predpostavki,
da ima material točno določene
lastnosti. Po novem bo drugače,
izdelek bo lahko imel zelo različne lastnosti, saj ga bodo sestavljali materiali, ki iz točke v točko
spreminjajo lastnosti. Izdelek bo
lahko obenem trd in mehek na
posameznih delih. Razvoj programske opreme pa bo poskrbel,
da bo še pameten. Drži, industrija je šele začela praskati po površini mogočega.
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Kakšna orodja potrebujejo
sodobni izumitelji?
Programska oprema CAD je v zadnjih desetletjih prehodila dolgo pot. Iz 2D modeliranja
je preskočila v 3D modeliranje in nič ni opaziti znakov zaustavljanja.
Miran Varga
pravljanje orodij CAD
je, ko enkrat osvojiš način razmišljanja in dela,
presenetljivo podobno. Geometrija in fizika ter materiali imajo pač svoje standarde in lastnosti, ki jih mora programska oprema za načrtovanje seveda upoštevati. Za oblikovalce, razvijalce, inženirje in druge uporabnike orodij CAD je zato v praksi izbor programskega paketa manj
pomemben, saj bodo enako dosegli s programsko opremo, ki jo
je izdelal Autodesk, Bentley Systems, Dassault Systèmes, SOLIDWORKS ali kdo drug. Za podjetja, ki tako programsko opremo
uporabljajo, pa je še toliko pomembneje, da zaposlene ustrezno izobrazijo za delo s programjem CAD. Letošnje leto bodo
na področju CAD zaznamovali
številni trendi.

U

Umetna inteligenca
pomaga osvajati znanje
Največja ovira pri izkoriščanju kar največjega potenciala
napredne programske opreme
je znanje uporabnikov. To velja tudi na področju CAD, kjer
se pri programskih paketih z letnico 2018 že pojavljajo zametki
avtomatizacije opravil, gnanih
s tehnologijo umetne inteligence. Ta lahko natančneje ugane,
kaj želi uporabnik storiti, in mu
nato tudi predlaga rabo ustreznih orodij ali nastavitev parametrov.
Poudarek na osvajanju znanja
na področju CAD je tudi prioriteta podjetij, ki svoje zaposlene pošiljajo na različne dogodke, izobraževanja in praktične delavnice, sodeč po statistiki ponudnika
izobraževanj Lynda.com, pa se
povečuje raba spletnih tečajev za
pridobivanje novih znanj. Velik
delež k temu, da bo družba imela več ustvarjalcev novih stvari,

prispevajo tudi sami izdelovalci programske opreme CAD, saj
ima praktično skoraj vsak med
njimi v ponudbi tudi brezplačno
(a funkcionalno omejeno) različico, ali pa je ta omejena na rabo
v izobraževalnih ustanovah – torej tam, kjer nastajajo bodoči inženirji.

Povezovanje rešitev
CAD, GIS in BIM
Ker se v praksi računalniško
podprto načrtovanje (CAD), geografski informacijski sistemi
(GIS) in rešitve za modeliranje
stavb (BIM) povezujejo, ne čudi,
da so se njihovi izdelovalci začeli
povezovati. Povezanost omenjenih rešitev bi oblikovalcem in načrtovalcem omogočila, da v računalniškem modelu zgradijo
karkoli in kjerkoli.

Mlačen sprejem
oblačnih rešitev
Čeprav so zdelovalci orodij
CAD pogumno napovedovali selitev v oblak po vzoru številnih
drugih programskih rešitev, se
je v praksi zataknilo. Inženirji in
razvijalci nad zamislijo niso pretirano navdušeni. Anketa na lanskem dogodku Autodesk University je postregla s presenetljivimi rezultati. 83 odstotkov oblak
zavrača preprosto zato, ker želijo svoje delo še naprej opravljati na lastni delovni postaji in
ga ne shranjevati ali uporabljati v oblaku. Skoraj desetina tistih, ki je poskusila rešitve CAD
iz oblaka, ki se hvalijo z velikansko (beri: neomejeno) procesorsko in grafično močjo, je imela
težave z uporabniško izkušnjo,
predvsem zaradi (pre)slabe povezave. Za popolno selitev orodij
CAD v oblak je glasovalo le 5 odstotkov vprašanih.
A slednje ne pomeni, da oblikovalcev in inženirjev oblak ne

 Izdelovalci rešitev CAD vedno bolj razmišljajo v smeri uvajanja
očal obogatene (AR) in navidezne resničnosti (VR) v svoje
programske pakete.

zanima. Dropbox, eden največjih
in najbolj razširjenih ponudnikov storitev oblačne hrambe, je
namreč lani objavil sodelovanje s
podjetjem Autodesk in omogočil,
da njegovi programi neposredno
shranjujejo datoteke v oblak ali
pa si v njem ogledajo predogled
načrta ali tehnične risbe. In ker
Autodeskov format zapisa DWG
podpirajo številna druga orodja
CAD, je pričakovati, da bodo podobno funkcionalnost kmalu ponudili tudi tekmeci.

(Večna) bitka z informatiki
Uporabniki rešitev CAD imajo
marsikaj povedati čez oddelek IT
v svojem podjetju. Večino (okoli
tri četrtine) jezi to, da informatiki v celoti odločajo o tem, kakšne
delovne postaje bodo dobili v
uporabo in do koliko virov bodo
lahko dostopali. Zgodbe o tem,
kako marsikateri oblikovalec ali
razvijalec še vedno nima na voljo
vsaj dveh računalniških monitorjev in v delovni postaji vgrajenega pogona SSD, so strašljive. Pri
tem velja, da bi vložek nekaj sto
evrov lahko korenito izboljšal njihovo produktivnost.
Dodatno skrb pa oddelkom
IT in podjetjem povzročajo

spremenjeni poslovni modeli
ponudnikov programske opreme CAD. Če je še pred leti veljalo, da je podjetje kupilo licenco
in jo neomejeno dolgo časa uporabljalo (in seveda ni vsako leto
nadgrajevalo opreme CAD na
najnovejšo različico), zdaj stopa
v ospredje najemniški poslovni
model – glede na dejansko rabo.
Ta ima poleg mesečnega stroška
za uporabo licence na posamezni delovni postaji vračunano še
vzdrževanje (beri: nadgradnje
in popravke), a že preprost izračun pokaže, da bodo podjetja za
programje CAD v naslednjih letih porabila bistveno več denarja kot doslej. Sploh ker klasičnega nakupa programske opreme CAD v prihodnjih letih ne bo
več.
Poleg tega se morajo razvojni
in oblikovalski oddelki skupaj z
oddelkom IT pripraviti na pravcato poplavo programsko opreme. Naj bo ta krajevna, v oblaku, v obliki dodatkov, razširitev,
modulov – vse bo treba ustrezno podpreti in vzdrževati. Tisti,
ki mu bo uspelo z manj narediti več, bo še najsrečnejši. In prav
takšne managerje CAD bodo iskala podjetja.

marec 2018 93

Uvodnik
Novice
Resni CAD »brezplačniki«
Kakšna orodja
potrebujejo sodobni
izumitelji?

93 3D tisk je bitka materialov
94 Kaj pa, če bi želeni izdelek
preprosto natisnili?

		
MALI TEST

38 Vitko računalništvo
		
DOSJE

46
50
54
56
60
64

Kako postati pravi kriptotrgovec?
Algoritmi vam bodo snedli obraz
Putin ali Pahor?
Igre so resen … šport
Igrajmo šah!
Po denar na Kickstarter

		
IZ TUJEGA TISKA

68 Surovine iz laboratorija
		
NASVETI

72
75
78
80

Ko naprave (in uporabniki) zopet zadihajo
V vlogi tujca
Pro et contra: Ali telefoni sevajo?
Pisma bralcev

		
IZKLOP

NAJBOLJŠI

36

Samsung
Galaxy A8
»Cenejši S8« poleg dobrega
zaslona ponuja nekaj omembe vrednih oblikovnih rešitev, ki
niso običajne za preostale pametne telefone te znamke.

		
TELEFONI

36 Samsung Galaxy A8
36 Sony Xperia L1
37 Wiko View

82 Vzpon in padec – iOmega Zip
84 Pogled nazaj
86

MONITOR PRO

		
NAPOVEDNIK

96 27. marca nadaljujemo

marec 2018 3

