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Osebni oblak
Omrežni diski, oz. strežniki NAS so postali del 
zrelega tržišča. V zadnjem desetletju se je trg 
močno okrepil, naprave pa znajo še bistveno 
več, kot so nekoč.

DOSJE

Zgodba o  
dveh mehurčkih
V zadnjih petih letih smo se dokončno zavedeli, 
da internet, kot ga vidimo, ni enak internetu, 
kot ga vidijo ostali. Informacijski mehurčki 
oziroma odmevne komore se pojavljajo zlasti 
na družbenih omrežjih in so nevarne, ker 
zamegljujejo pestrost resničnosti. 
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Spet je tisti čas, ko se o bitcoinu in kriptovalutah govo-
ri na vsakem koraku, in če bi bili časi normalni, bi se tudi 
pri frizerju.
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Fotografska podjetja se že nekaj časa trudijo poiskati dodatne niše, ena 
večjih pa so domači snemalci videa, tako imenovani vlogerji. Na te meri 
tudi novi Panasonicov Lumix G100.
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a človeštvom je leto ko-
renitih sprememb, ki 
se bodo nadaljevale 

tudi letos. Podjetja in posame-
zniki smo morali najti načine, 
kako zanesljivo in varno delati 
od doma. Tam, kjer je to seveda 
mogoče. Še največ izzivov, po-
vezanih z zagotavljanjem zdra-
vstvene varnosti, so imela indu-
strijska okolja oziroma proizvo-
dna podjetja. Le redko kje tovar-
ne delujejo brez ljudi. Medtem 
ko je dajanje ukazov stroju še/že 
izvedljivo na daljavo, so zalaga-
nje stroja z materialom, njegovo 
prilagajanje in vzdrževanje (vsaj 
za zdaj še) tesno povezani s pri-
sotnostjo človeka. Tovarne brez 
ljudi so torej predvsem teoretič-
ni koncept.

Si jih sploh želimo? Mogoče la-
stniki kapitala, pa še ti bi se ver-
jetno hitro premislili ob ogledu 
številk, povezanih z višino na-
ložbe v vsaj približno pametno 

avtonomno tovarno. Preprosto 
nismo še tam. Tehnologija mora 
narediti še prenekateri korak. 
Tudi preskok.

Napredek je sicer očiten. Sa-
moučeči se stroji so naslednji 
korak razvoja. A kot bo potrdil 
vsakdo, ki je že imel opravka z 
usposabljanjem algoritma stroj-
nega učenja, je za normalizaci-
jo in označevanje podatkov po-
trebno veliko njihove predhodne 
obdelave, preden jih je mogoče 
uporabiti za kakovostno usposa-
bljanje/učenje. Že zaradi tega je 
(proizvodnim) podjetjem stroj-
no učenje težko izvajati, saj na-
vadno vendarle (še) nimajo gora 
prečiščenih in obdelanih podat-
kov, na katerih bi se umetna in-
teligenca lahko učila.

Digitalizacija poslovanja, na-
predna avtomatizacija in Indu-
strija 5.0 niso stvari, ki bi jih lah-
ko naročili pri najboljšem po-
nudniku. Zahtevajo namreč 

podatke in znanje ljudi. Proi-
zvodna podjetja pa, vsaj za zdaj, 
zvečine še ne zaposlujejo podat-
kovnih znanstvenikov.

Vse bolj je sicer glasna skupi-
na strokovnjakov, ki zagovarja 
uvedbo nenadzorovanega uče-
nja za umetno inteligenco. V 
tem primeru se podatki iz na-
prave (beri: stroja) pošljejo algo-
ritmu umetne inteligence brez 
človeškega posredovanja. Stroj-
no učenje v nadaljevanju zelo hi-
tro zazna vzorce običajne upo-
rabe in nato spremlja nenava-
dne vzorce (beri: odstopanja), ki 
presegajo prednastavljeni prag 
posameznega parametra in pro-
žijo alarm(e). A tudi v takem 
primeru, ob predpostavki, da 
stroj deluje optimalno, gre lah-
ko kaj narobe – in se nato algo-
ritem nauči, da je neko za nas si-
cer neželeno vedenje ali rezultat 
normalen. In imamo težave. Te 
pa se, vsaj v primeru industrije, 

kaj hitro merijo s pet-, šest- in z 
večmestnimi številkami.

Prav zato je teženje k abso-
lutni avtomatizaciji v industriji 
po mojem zgrešeno. Veliko bolj 
pragmatičen in smotrn se mi zdi 
koncept Industrije 5.0, ki v pro-
izvodnih okoljih še vedno ohra-
nja ljudi, stroje in robote pa jim 
daje za sodelavce. In to brez po-
sebnih vmesnikov, ki bi povezali 
človeške možgane s strojem, saj 
so se ti sposobni (na)učiti več 
ključnih opravil, posebej na te-
kočih trakovih, pri sestavljanju 
in pakiranju izdelkov. Roboti pa 
bodo v vsega nekaj letih posta-
li tudi naši pisarniški sodelav-
ci! No, sicer gre za programske 
robote, a kaj hitro bodo prevze-
li izvajanje jasno strukturiranih 
in ponavljajočih se nalog. Zakaj 
bi te opravljal človek, če se lah-
ko posveti bolj kreativnim izzi-
vom? 

Naj se industrija osredotoča  
na stroje ali ljudi?
MIRAN VARGA
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ežava podjetij je v tem, 
da podobno kot Indu-
strije 4.0 tudi Industrije 

5.0 ne bo mogoče kupiti kot re-
šitev s police in je zgolj priključi-
ti na elektriko. Ne, ti časi so (ne-
preklicno) mimo. Tudi podjetja, 
ki so koncept Industrija 4.0 ure-
sničila v praksi, se zavedajo, da 
bližnjice niti zanje ni. Na skali od 
1 do 10 pač stvari ne moreš na-
viti na 11 (ali več). Zato pa go-
vorimo o industrijskih revoluci-
jah, preskokih … Tokrat pač o 
novi evoluciji industrijskih oko-
lij. A da bi razumeli celotno sliko 
koncepta Industrije 5.0 in njego-
ve posledice, moramo najprej ra-
zumeti, za kaj pravzaprav gre.

Kaj je Industrija 5.0?

Izraz Industrija 5.0 se – banal-
no poenostavljeno – nanaša na 
ljudi, ki delajo z roboti in s pa-
metnimi stroji. Gre za program-
ske in fizične robote, ki ljudem 

pomagajo delati bolje in hitreje 
z izkoriščanjem naprednih teh-
nologij, kot so internet stvari 
(IoT) in množični podatki. Indu-
strija 5.0 stebrom avtomatizaci-
je in učinkovitosti v Industriji 4.0 
doda osebni, človeški pridih.

V proizvodnih okoljih so ro-
boti v preteklosti opravljali ne-
varna, monotona in/ali fizično 
zahtevna dela, kot so varjenje in 
barvanje v tovarnah avtomobi-
lov ter natovarjanje in razklada-
nje težkih bremen v skladiščih. 
Danes, ko so stroji na delovnem 
mestu pametnejši in bolj pove-
zani, je namen Industrije 5.0 
združiti kognitivne računalniške 
zmogljivosti in podatke s člove-
ško inteligenco in iznajdljivostjo 
ter preveriti, kaj vse lahko dose-
že naveza človeka in pametne-
ga robota/stroja, ki skupaj opra-
vljata naloge.

Ideja seveda ni nova. Za za-
četnika tovrstnega delovnega 

sobivanja se ima dansko podje-
tje Universal Robots, ki je indu-
strijske robote prvo pripravilo do 
tega, da varno in učinkovito (so)
delujejo z ljudmi. Premierno, že 
leta 2008, so v podjetju Linatex, 
dobavitelju tehnične plastike in 
gume za industrijsko uporabo, 
uvedli skupno proizvodno linijo, 
kjer so industrijski roboti, ki sicer 
tradicionalno delujejo ločeno od 
delavcev in so nameščeni za var-
nostnimi ogradami, delali s proi-
zvodnimi delavci.

Sodelovanje ljudi in pame-
tnih strojev odpira vrata nešte-
tim priložnostim v proizvodnji. 

Čeprav so danes primeri upora-
be koncepta Industrije 5.0 še ve-
dno v povojih, bi morali proizva-
jalci aktivno oblikovati načine za 
vključevanje te kombinacije, saj 
bi tako povečali edinstvene kori-
sti. Lep primer so programski ro-
boti, o katerih smo pisali v prej-
šnji številki.

V pomoč in podporo 
ljudem

Bistveno razumevanje Indu-
strije 5.0 je to, da je namenjena 
pomoči in podpori ljudem, tudi 
njihovemu opolnomočenju in ne 
nadomeščanju. Roboti ne bodo 
zamenjali ljudi. Na porast robo-
tizacije, tudi programske, podje-
tja ne gledajo kot na priložnost 
za odpravo večjega števila zapo-
slenih oziroma njihovo nadome-
ščanje s povsem podanimi stro-
ji, ki ne potrebujejo odmorov, 
ne poznajo dopustov in sindika-
tov. V primeru, ko robot opravlja 

ponavljajoče se naloge na teko-
čih trakovih, je to usluga člove-
ku. Proizvajalci, ki razumejo vre-
dnost človeške intuicije in zmo-
žnosti reševanja problemov, stre-
mijo k temu, da fizično zahtevna 
in/ali duhamorna ponavljajoča 
se opravila predajo strojem. To-
varn povsem brez ljudi še ni veli-
ko. No, skoraj nič jih ni. Podjetja 
so namreč ugotovila, da za bolj 
kompleksna opravila vendar-
le potrebujejo tudi ljudi, ki zna-
jo razmišljati in se ustrezno od-
zvati v novonastali situaciji – ne 
zgolj tako, kot so (bili) »progra-
mirani«. Tudi Elon Musk, izvr-
šni direktor podjetja Tesla, je pri-
znal, da je bila pretirana avtoma-
tizacija v njegovem podjetju na-
paka, in tvitnil, da s(m)o ljudje 
podcenjeni.

Čeprav so roboti veliko bolj 
dosledni kot ljudje in boljši pri 
delu, ki zahteva (absolutno) na-
tančnost, so neprilagodljivi ozi-
roma relativno nesposobni pri-
lagodljivosti in kritičnega razmi-
šljanja, ki ostajata v domeni lju-
di. Zakaj torej ne bi sodelovali? 

Pozabite na štirico,  
tu je Industrija 5.0
Ne glede na to, ali so podjetja pripravljena nanjo, je 
Industrija 5.0 tu. Medtem ko se številna proizvodna 
podjetja še vedno ubadajo s tem, kako uvesti 
nove tehnologije za izboljšanje učinkovitosti in 
produktivnosti v svoje poslovanje, je naslednja faza 
industrializacije že pred vrati. 
Miran Varga

T

t Izraz Industrija 5.0 se – 
banalno poenostavljeno – 
nanaša na ljudi, ki delajo z 
roboti in s pametnimi stroji.




