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FOKUS

Vladarji  
dolgih diagonal

DOSJE

Kje domujejo  
oblaki
Vse spletne strani, vsi podatki »v oblakih«, vse 
računske zmogljivosti za najem imajo svoje 
mesto v podatkovnih centrih, ki stojijo po vsem 
svetu in poganjajo infrastrukturo, brez katere si 
danes ne predstavljamo več življenja. 

NOVE TEHNOLOGIJE

Goljufivi  
stroji
Umetna inteligenca bo vedno našla rešitve, ki pa 
so včasih hudo različne od tega, kar smo želeli. 
Tudi stroji znajo namreč »goljufati«, če je to v 
okviru razmer.

FEBRUAR
2019

Video projektorji se morebiti v poplavi takšnih 
in drugačnih naprav, prek katerih uživamo v sliki 
(zelo) visoke ločljivosti, zdijo čudne in okorne ška-
tle, toda pred tekmeci imajo očitno prednost. Še ve-
dno so prva izbira za vse, ki si želijo res velike slike.

 30 Preizkušeni modeli
 38 Pogled v laboratorij 
 38 Kalibracija projektorja je nujna
 38 Zlati monitor
 39 Tabela
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43 Nokia 7.1
Nokia je tako zelo 
zamudila vlak pametnih 
telefonov, da je dandanes 
sinonim za »staro«. Vendar 
se trudijo, novi Androidni 
modeli so že kar odlični!
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ndustrija 4.0 in indu-
strijski internet stvari 
(IIoT) sta doslej ustvari-

la že celo vrsto neverjetnih idej 
in rešitev. Ideje, kot so digitalni 
dvojčki in digitalne niti, ki omo-
gočajo popolno razumevanje ži-
vljenjskega cikla izdelka in iz-
koriščanje čim bolj svežih ali pa 
kar vseh podatkov o tem, kako 
izdelek deluje, se dejansko upo-
rablja ali servisira za doseganje 
še boljše uporabniške izkušnje, 
boljšega vzdrževanja in daljše 
življenjske dobe, so naravnost 
super.

Upoštevaje še napredek na po-
dročju tehnologij senzorjev, ana-
litike masovnih podatkov, stroj-
nega učenja, umetne inteligen-
ce ter obogatene in navidezne 
resničnosti, je jasno, da proizvo-
dna okolja v prihodnje dejansko 
čaka nova tehnološko gnana re-
volucija. Smer je jasna – povečati 

učinkovitost in znižati stroške. 
Oboje namreč vodi do dejstva, 
da podjetjem nato ostane več de-
narja. Celo proizvodna podjetja, 
ki ob pomoči digitalizacije in av-
tomatizacije že dosegajo zavidlji-
vo visoko stopnjo učinkovitosti, 
v tehnoloških novotarijah vidi-
jo velik smisel. Samo pomislite, 
da z zgoraj omenjenimi tehnolo-
gijami že zgodaj odkrijete in re-
šite težave, torej takrat, ko so še 
majhne in poceni, in ne šele ta-
krat, ko postanejo veliki in dragi 
problemi. Prihranki časa in de-
narja so lahko izjemni. Kar po-
glejte trenutno dogajanje v avto-
mobilski industriji (ki sicer že ve-
lja za zelo učinkovito).

Potem je tu še 3D-tiskanje, ki 
je preraslo okvire rabe zgolj v na-
mene prototipiranja in se marsi-
kje že uveljavlja kot standardna 
proizvodna metoda, podobna 
današnjemu litju. V nekaj letih 

bo cel kup gradnikov v najrazlič-
nejših izdelkih natisnjen s 3D-ti-
skalniki.

Inteligentna infrastruktura, 
o kateri sicer pogosto govori-
mo v navezi z mesti in različni-
mi omrežji, pospešeno uvaja ra-
čunalništvo na robu, svoje mesto 
pa išče tudi v proizvodnih oko-
ljih, in to ne le na račun industrij-
skega interneta stvari. Obljublja 
namreč, da bo dosegla sveti gral 
pametne proizvodnje – resnično 
zaprto povratno zanko. Stanje, v 
katerem vedno novi podatki po-
magajo graditi vedno boljše iz-
delke in uporabniške izkušnje.

Včerajšnji koncepti se počasi 
spreminjajo v (industrijsko) re-
alnost, toda še vedno smo da-
leč od ideala. Ko enkrat sestopi-
mo z oblakov na proizvodna tla, 
se zavemo, da resničnost dana-
šnjih tovarn vendarle niso veli-
ka steklena poslopja, polna mož 

v belih haljah in naložena s sa-
moučečo se opremo, gnano s či-
sto energijo – scenarij, ki nam je 
čedalje pogosteje predstavljen v 
filmih znanstvenofantastičnega 
žanra.

Cunami po imenu digitalna 
preobrazba ima vsaj v prime-
ru sodobne industrije pomemb-
no napako – pozablja, da veči-
no proizvodnih podjetij v svetov-
nem merilu še vedno zastopajo 
mala in srednje velika podjetja, 
v katerih pa proizvodnja še zda-
leč ne dosega utopične vizije ži-
vljenjskega cikla izdelka z zapr-
to zanko, kjer je vsak proces op-
timiziran do obisti in podprt z 
analizo podatkov. Ta podjetja so 
glede svojih ciljev realna in iščejo 
predvsem hitre ter cenovno do-
stopne rešitve, s katerimi bodo 
dodatno znižala stroške in opti-
mizirala procese. Pa jim industri-
ja 4.0 te lahko da? 

Digitalni rogovi  
industrije 4.0
MIRAN VARGA
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 prva in za marsikatero 
proizvodno podjetje tež-
je osvojljiva spremem-

ba zahteva spremembo miselno-
sti in pristopa. Pa tudi poslovne-
ga modela. Večina proizvodnih 
podjetij namreč deluje na trgu 
B2B, kjer svoje izdelke prodaja-
jo drugim podjetjem (beri: trgov-
cem), ta pa nato iščejo kupce za-
nje. Toda danes je še toliko bolj 
pomembno, da izdelek ali stori-
tev kar se da ustreza kupcu, to pa 
pomeni, da morajo podjetja zače-
ti razmišljati tako kot končni upo-
rabniki. Poslovni model pa se iz 
B2B spremeni v B2B2C. Najboljši 
vzpostavijo tudi povratno zanko 
– prisluhnejo željam in pripom-
bam strank, zato je vsak nasle-
dnji izdelek boljši in razvoj gre v 
pravo smer. Tudi narejen je pogo-
sto hitreje. Podjetja, ki so že uve-
dla poslovni model B2B2C, poro-
čajo o večjih prihodkih, večjem 
ugledu blagovne znamke, skraj-
šanih časih priprave novih izdel-
kov, krajših prodajnih ciklih, in 
kar se zdi v sodobnem svetu naj-
pomembneje, ogromno podatkih 
o strankah, njihovih uporabni-
ških navadah ter izkušnjah.

Sprejmite masovne 
podatke

Večino podjetij je strah ma-
sovnih podatkov. Razlogov za 
to je več – hramba in varovanje 
podatkov imata svojo ceno, po-
datki, ki se ne obdelujejo ali tr-
žijo, pa v primeru velikih koli-
čin predstavljajo znaten stro-
šek. Toda prav podatki so tisti, 
ki podjetjem pomagajo poslovati 
bolje. Omogočajo jim realnoča-
sovni vpogled v poslovanje, opti-
mizacijo prodaje in proizvodnje 
pa tudi doseganje boljše var-
nosti. Podjetja, ki se masovnih 

podatkov lotijo pravilno, pogo-
sto svoje naložbe hitro poplača-
jo, saj so tisti, ki znajo »brati mi-
sli« strank in končnih kupcev, v 
očitni prednosti pred konkuren-
ti, ki o tem le »ugibajo«.

Ne le klasična analitika in nje-
na nadgradnja na prediktivno ter 
preventivno vzdrževanje strojev 
in drugih delovnih sredstev pod-
jetja, podatke velja vpreči tudi v 
podatkovne platforme s tehno-
logijo strojnega učenja, ki zna-
jo odkriti marsikaj – od različnih 
anomalij, ozkih grl do novih po-
slovnih priložnosti.

AR in VR kot naslednji 
priložnosti

Medtem ko na različnih sejmih 
lahko občudujemo predstavitve, 
kaj vse že zmorejo rešitve s podro-
čja obogatene (AR) in navidezne 
resničnosti (VR), ju v praksi upo-
rabljajo le redka proizvodna pod-
jetja. Toda sodelovanje človeka in 

stroja iz leta v leto napreduje, pod-
jetjem pa pomaga skrajšati cikle 
izdelave izdelkov, narediti delov-
na mesta varnejša in zaposlenim 
omogočiti boljši vpogled v »dro-
bovje« razvoja ter odkrivanje na-
pak in prepoznavanje tveganj, ki 
jih je moč odpraviti.

Proizvodna programska 
oprema do novih mejnikov

Medtem ko pisarniška okolja 
že pospešeno izvajajo prehod na 
programsko opremo kot storitev 
iz računalniškega oblaka, v proi-
zvodnih okoljih večino programja 
še vedno teče na lokalno name-
ščenih računalnikih, delovnih po-
stajah in strežnikih. V preteklosti 
so si proizvodna podjetja, če so le 
lahko, omislila programsko opre-
mo po meri, saj je ta počela točno 
to, kar je njihov proizvodni pro-
ces zahteval. Proizvodne linije so 
več let ostale bolj ali manj nespre-
menjene ali pa so zahtevale le 
manjše in zato ne pretirano dra-
ge spremembe. Danes je druga-
če. Če naj strankam dobavijo čim 
bolj personalizirane ali pa vsaj 
zelo raznolike izdelke, morajo 
podjetja uporabljati ustrezno in-
formacijsko podporo ter, seveda, 
programsko opremo, ki se začne 

z digitalnimi katalogi in s kosov-
nicami, konča pa s prilagodljivim 
programjem, ki upravlja stroje.

V sodobni proizvodnji ni pro-
stora za odpad ali kalo, saj so 
materiali dragi ali celo dragoce-
ni, zato vse več proizvodnih oko-
lij uvaja več rešitev z različnimi 
senzorji in meritvami, ki skrbijo, 
da je kakovost na ustrezni ravni, 
pa tudi, da je izpadov strojev in 
orodij čim manj.

Ne pozabite na testiranje

Eno izmed področij, ki lahko 
proizvodnim podjetjem ob po-
moči sodobnih tehnologij prine-
se znatne prihranke, je preno-
va področja testiranja izdelkov. 
Opremljena z masovnimi po-
datki in s povratnimi informaci-
jami strank lahko podjetja hitre-
je odkrijejo in natančneje preuči-
jo anomalije in napake ter se na-
nje hitreje odzovejo in jih odpra-
vijo. Na ta način si ne le prihra-
nijo ogromno stroškov, temveč 
tudi zgradijo ugled odzivnega in 
(bolj) zanesljivega proizvajalca. 
Nadgrajeni postopki testiranja 
so seveda zelo dobrodošli tudi v 
razvojni fazi, saj poskrbijo, da pi-
lotski projekti hitreje pristanejo v 
proizvodnji in na trgu. 

Napredne(jše) tehnologije  
na vsakem koraku
Industrija 4.0 ali četrta industrijska revolucija, kot jo 
nekateri imenujejo, proizvajalce opremlja z napredno 
avtomatizacijo ter informacijskimi rešitvami za podporo 
celotnega življenjskega cikla izdelkov. Nova era prinaša 
vrsto sprememb in izzivov v svet proizvodnje. 
Miran Varga
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