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Možgani so še 
vedno v naši  
lasti, a bitka  
za pozornost  
je huda

DOSJE

Kako je Linux 
spremenil svet
Četudi na domačih ali pisarniških računalnikih 
še vedno v prepričljivi večini teče Windows, 
oblikovalci pa nadpovprečno posegajo po 
Applovih izdelkih, so naša življenja na dnevni 
ravni neločljivo prepletena z – Linuxom.

NOVE TEHNOLOGIJE

Internet  
vseokoli
Povezavo pametnih naprav naslednje 
generacije, ki kanijo spremeniti svet, bo 
omogočila tehnologija Narrowband IoT. 
Največja slovenska operaterja sta svoji omrežji 
nadgradila letos.

DECEMBER
2019

 25 Zasvojenost z igranjem iger
 26 Igre, skrb in strah
 27 Mladostniki in samonadzor
 28 Boj za pozornost



 december 2019 3

DECEMBER 2019 VKLOP U

 04 Beseda urednika

  VKLOP
 05 Zasebnost je nova nafta
 06 Novice
 10 Nowwwo

  IZVIDNICA
 13 Android za tretje življenjsko obdobje
 14 En posnetek za vse
 16 Umetna inteligenca za boljše 

besedilo

   NA KRATKO
 18 Zaklenimo USB

   MOBILNO
 20 Naš izbor na Androidu
 21 Mobilne varuške
 22 Naš izbor na iPhonu
 23 Izbranci

  FOKUS 
 24 Možgani so še vedno v naši lasti,  

a bitka za pozornost je huda

  NAJBOLJŠI
 32 Telefoni
 34 Prenosni računalniki

  DOSJE
 36 Pisarne nove dobe
 42 Linux naš vsakdanji
 48 Digitalni najemniki

  NOVE TEHNOLOGIJE
 54 Internet vseokoli

  IZ TUJEGA TISKA
 58 Znanost o mrežah razkriva skrivnosti 

najboljše nogometne ekipe na svetu

  NASVETI
 60 Tovarniške nastavitve sistema z 

Windows
 64 Applov nesrečnež
 68 Je z avtomobilom vse O. K.?
 74 Pisma bralcev
 75 Pro et contra

  IZKLOP
 76 Legende – ARM
 78 Pogled nazaj

 80 MONITOR PRO

  NAPOVEDNIK
 96 24. decembra nadaljujemo

80

32 Huawei 
Nova 5T
Zaradi ameriških sankcij, ki 
Huaweiu na telefone prepovedujejo 
nameščanje Googlovih aplikacij, 
podjetje predstavlja novosti, ki to 
niso. Žalostno, ampak drugega jim 
ne preostane…

 80 Uvodnik
 82 Gostujoče pero
 84 Novice
 88 Omrežja 5G, kje ste?
 89 Recept uresničevanja 5G-prihodnosti
 90 Zabavno je izdelati nekaj, za kar drugi menijo, da je nemogoče
 91 Telekomunikacijski izzivi podjetij – in kako jih rešiti
 92 Ko se banke odprejo

  TELEFONI
 32 Huawei Nova 5T
 32 Alcatel 1X
 33 Alcatel 1S
 33 Alcatel 3

  PRENOSNI RAČUNALNIKI
 34 Acer Aspire A315
 34 Lenovo Ideapad S540

NAJBOLJŠI

MONITOR PRO

MONITOR PRO

80 december 2019 

obilna omrežja pete ge-
neracije, znana pod 
kratico 5G, ne bodo 

prebojna tehnologija le v pano-
gi telekomunikacij, temveč tudi 
širše. Pred nami je nova doba 
povezljivosti in inovacij. Prav 
tako omrežja 5G prinašajo veli-
ko neznank, posebej, ko beseda 
teče o poslovnih modelih priho-
dnosti, povezanih z novo tehno-
logijo. 

Mobilnim operaterjem so 
stvari bolj jasne, a vseeno ne spi-
jo prav mirno. Analitiki že vrsto 
let opozarjajo, da bodo omrež-
ja 5G zahtevala velika vlaganja. 
Operaterji so samo v preizkuša-
nje novih tehnologij še pred ura-
dnim standardom (3GPP 5G) 
vložili po več (sto) milijonov – 
evrov ali dolarjev. Tokratni ci-
kel nadgradnje omrežja bo zanje 
še posebej drag, tudi zato, ker 

zagotavljanje bistveno večjih hi-
trosti prenosa podatkov in krat-
kih odzivnih časov omrežja zah-
tevata gostejšo postavitev ba-
znih postaj. Teh bo precej več. In 
vsaka izmed njih stane lep kup-
ček denarja. Za nekatere opera-
terje bo izziv tudi zagotavljanje 
ustrezne pasovne širine, saj bo 
treba praktično do vsake posta-
je napeljati optične vodnike. Ob-
stoječa mreža baznih postaj na-
mreč ne bo zmogla zagotavlja-
ti enake, kaj šele ustrezne po-
kritosti, saj signali 5G ne potu-
jejo tako daleč kot njihovi pred-
hodniki.

Dodaten izziv telekomuni-
kacijskih operaterjev je omeje-
na količina denarja, ki ga ima-
jo na razpolago za naložbe. Po-
dročje mobilnih komunikacij je 
na tako rekoč vseh zrelih trgih 
že zdavnaj doseglo zasičenost, 

povprečni prihodki na uporabni-
ka (t. i. ARPU) ne rastejo več. Od 
kod torej vzeti denar za nalož-
be? Pred operaterji je torej stra-
teški problem – najti morajo nov 
vir prihodkov. Obenem morajo 
biti realni – večina uporabnikov 
ne bo pripravljena plačevati več 
za zagotavljanje povezljivosti, saj 
večje hitrosti prenosa podatkov 
ne potrebuje. Zato pa bodo mo-
rali operaterji postati bolj krea-
tivni pri trženju mobilnih stori-
tev. K sreči jim vsaj tehnologija 
obljublja, da bodo imeli na voljo 
nove rešitve in storitve.

Sploh pa je zanašanje na kla-
sične naročnike mobilnih sto-
ritev slab načrt za monetizaci-
jo novih omrežij. Poiskati bo tre-
ba nove vire prihodkov, po mo-
žnosti v poslovnem segmentu. 
V tem namreč obstaja več novih 
poslovnih modelov, ki utegnejo 

biti izredno donosni, na primer 
komunikacija med napravami 
(M2M), internet stvari in pame-
tna infrastruktura. Omrežja 5G 
bodo močno spodbudila mobil-
ne inovacije, saj se bodo ponu-
dniki storitev začeli spraševati, 
kaj vse lahko še naredijo, če ima-
jo na voljo izjemno hitro in od-
zivno povezavo.

Po drugi strani pa je telekomu-
nikacijske operaterje lahko tudi 
strah. Povprečno gospodinjstvo 
danes porabi okoli sto evrov za 
telekomunikacijske storitve me-
sečno, le polovica tega zneska je 
namenjena mobilnim komunika-
cijam. Če bomo v prihodnje dele-
žni hitrosti 500 Mbps v mobil-
nem omrežju, mar bomo sploh 
še potrebovali fiksno/žično po-
vezavo v našem domu? Nasle-
dnja bitka med operaterji se tako 
napoveduje kar sama ... 

Omrežja 5G  
niso le sladke skrbi
MIRAN VARGA
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b predstavitvi nove-
ga preklopnega telefo-
na Moto Razr v Londo-

nu smo se pogovarjali s Paulom 
Pierceom, izvršnim direktorjem 
oddelka za načrtovanje uporab-
niške izkušnje v Motoroli, ki je 
sodeloval tudi pri snovanju prve 
generacije telefonov Razr.
  Kaj vas je ponovno pritegnilo 
k razvoju prepogljivega telefona? 
Zadnje desetletje ste tako kot vsi 
ostali izdelovali »ploščice«.

Vodila nas je želja po povsem 
drugačni uporabniški izkušnji, 
ki jo prinaša prepogljiv telefon. 
Praktično smo delali na dveh za-

snovah hkrati – eni, ko je napra-
va odprta, in drugi, ko je zapr-
ta. Zanimalo nas je, kaj se da s 
takšno napravo početi. Izdelali 
smo 26 različnih prototipov, pre-
den smo izbrali končno obliko in 
mere. Želeli smo doseči tudi eno-
stavnost uporabe, da se uporab-
nik ne bo bal interakcije z njo. 
Prav tako smo morali ohraniti 
premijski občutek naprave in ka-
kovostno izdelavo – Moto Razr 
uporablja materiala, kot sta ste-
klo in nerjaveče jeklo. In je na-
prava, ki deluje, saj na trg nismo 
želeli dati polizdelka.

 Kakšna pa je ta drugačna upo-
rabniška izkušnja?

Zaprt Moto Razr ima podob-
no kot njegov daljni predho-
dnik na prednji strani vgrajen 
še manjši 2,7-palčni zaslon. Na 
njem uporabnik spremlja ključ-
ne informacije in obvestila, kaj 
se s telefonom in z nameščenimi 
aplikacijami dogaja. Prek tega 
zaslona lahko spremlja sporoči-
la in obvestila družbenih omre-
žij, upravlja glasbeni predvajal-
nik, naredi selfi ali pa se pogo-
varja z Google Asistentom – vse 
našteto lahko opravi brez odpi-
ranja telefona.

 Ponovno izumiti legendo (Razr 
V3 je še danes najbolje prodajani 
preklopni mobilni telefon v zgodo-
vini) ni enostavno. Kako ste se loti-
li te naloge?

V bistvu smo uporabnike mo-
bilnih naprav vprašali, kako bi 
bile te videti v idealnem sve-
tu. Zaupali so nam, da imajo 
radi mobilnike z velikimi zaslo-
ni, saj to olajša njihovo uporabo 
in prebiranje vsebin, le pri noše-
nju so manj praktični. Zato smo 
se odločili obuditi preklopne te-
lefone, ki so bili izjemno pri-
ljubljeni pred že skoraj dvema 

desetletjema. Zabavno je izdela-
ti nekaj, za kar drugi menijo, da 
je nemogoče.
  Kakšen vpliv je imela bogata 
zgodovina na snovanje povsem no-
vega izdelka?

Odkrito povedano – precejšen. 
Vendarle pa smo želeli izdelati 
napravo, ki bo edinstvena v očeh 
uporabnikov. Od starih mer je 
Moto Razr ohranil le debelino – 
14 mm –, sicer pa je širši in dalj-
ši. Prav tako je telefon ohranil t. 
i. brado, izbočen spodnji del tele-
fona, saj ta pripomore k boljši er-
gonomiji naprave, čeprav so obli-
kovalci tej potezi nasprotovali. 
 Toda za funkcijo preklopa telefo-
na so najbolj zaslužni tečaji zaslo-
na. Kako velik izziv je predstavljal 
njihov razvoj?

Tako kot vsi ostali proizvajalci 
prepogljivih telefonov smo tudi 
mi ogromno časa porabili za is-
kanje ustrezne rešitve. Izjemna 
zasnova in inženirsko znanje 
sta naposled našla pravo rešitev. 
Odločali smo se med štirimi sis-
temi vgradnje tečajev, pri čemer 
so nam bili v izdatno pomoč in-
ženirji podjetja Lenovo, ki imajo 
s tečaji zaslonov bogate izkušnje. 
 Kako zahtevna pa je bila vgra-
dnja prepogljivega zaslona? Tega 
tudi ne izdelujete sami.

Drži, imamo več dobaviteljev 
prepogljivih zaslonov, saj ne želi-
mo biti odvisni le od enega. Z gi-
bljivimi OLED-zasloni se ukvar-
jamo že od leta 2011 in preuču-
jemo njihovo uporabo v napra-
vah različnih mer in oblik. V na-
sprotju z nekaterimi konkuren-
ti teh zaslonov ne želimo prepo-
gibati na pol, saj praksa kaže, da 
z uporabo na pregibu nastanejo 
težave v obliki gub in mrtvih pik. 
Prav zato naša rešitev pri teča-
jih skrbi, da se zaslon nežno po-
spravi in ne prepogne, temveč 
se le upogne. To je prineslo na-
slednji tehnični izziv – kako po-
skrbeti, da bo v odprtem oziro-
ma iztegnjenem načinu 6,2-palč-
ni zaslon imel trdno podlago za 
udobno rabo. Rešili smo ga z 
uporabo dveh drsnih ploščic, ki 

se premakneta na ustrezno me-
sto in ob preklopu spet pospra-
vita.
 Ste morali zaradi tega sprejeti 
kakšen kompromis? Katerega?

Omejen prostor je vsekakor 
narekoval iskanje najboljše mo-
goče rešitve pri vgradnji strojne 
opreme in baterije. To smo mo-
rali celo razdeliti na dva dela. 
Pravzaprav je Moto Razr napra-
va, za katero smo želeli, da bo 
kar najtanjša v iztegnjenem sta-
nju, in to nam je uspelo. Zaradi 
tega tudi nima vgrajenega najz-
mogljivejšega procesorja na trgu, 
temveč takega, ki je zmogljiv in 
hkrati tudi izjemno energijsko 
učinkovit (beri: varčen). Vseka-
kor pa telefon ni podhranjen, 
saj premore 6 GB delovnega po-
mnilnika in 128 GB prostora za 
hrambo podatkov.
 Ni pa razširljiv, kajne?

Prav zaradi omejenega pro-
stora smo sprejeli odločitev, da 
vgradimo veliko pomnilnika, saj 
v notranjosti ni prostora za razši-
ritveno kartico micro SD. Še več, 
telefon nima niti klasične reže za 
kartico SIM, temveč uporablja 
rešitev e-SIM.
  Ob ogledu tehničnih podat-
kov se zdi najšibkejši člen bateri-
ja. Njena zmogljivost je le okoli 60 
odstotkov tiste, ki jo nudijo premij-
ski tekmeci. Zakaj?

Kot je bilo že omenjeno, moč-
no spremenjena uporabniška iz-
kušnja pomeni tudi to, da upo-
rabnik bistveno več spremlja mali 
prednji zaslon in ga upravlja. Pri 
ostalih telefonih pa je zato vklju-
čen velik zaslon, ki je hkrati naj-
večji porabnik. Zmogljivost bate-
rije v našem primeru zagotavlja 
brezskrbno celodnevno uporabo 
glede na ustaljene vzorce rabe. 
Sam imam telefon že tri mese-
ce in zagotovim vam, da so skrbi 
glede zmogljivosti baterije odveč.
 Tri mesece ga že imate?

Da, nekateri moji ožji sodelav-
ci pa so prototipe preizkušali de-
vet mesecev. Resnično nismo že-
leli hiteti na trg, temveč izdelati 
kar se da zanesljiv telefon. 

Zabavno je izdelati nekaj, za kar 
drugi menijo, da je nemogoče
Podjetje Motorola je pionir mobilne telefonije, ki 
je svetu dal veliko prebojnih inovacij. Tudi prve 
preklopne telefone, na katerih reinkarnacijo stavi 
desetletje in pol pozneje. 
Miran Varga
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