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NOVE TEHNOLOGIJE

Sef  
v telefonu
Moderni telefoni vsebujejo tudi digitalni 
sef v pravem pomenu besede. Na ločenem 
čipu hranijo najpomembnejše skrivnosti, od 
ponazoritve uporabnikovih prstnih odtisov do 
šifrirnih ključev. 

NASVETI

Ne najdem 
telefona!
Verjetno najvrednejša stvar, ki jo lahko 
povprečen posameznik izgubi, je pametni 
telefon. Proizvajalci in operaterji so poskrbeli 
za kopico možnosti, ki nam pogrešeni telefon 
v številnih primerih pomagajo spet najti. A 
večino jih moramo aktivirati vnaprej.
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a kratko, glavna razlika 
med konceptoma indu-
strije 5.0 in 4.0 je osre-

dotočenost prvega na dodaja-
nje »človeškega dotika« strojem 
in uporabo novih tehnologij za 
boljše opolnomočenje delavcev. 
Čeprav je industrija 5.0 nov ko-
rak v razvoju industrijske avto-
matizacije (strokovnjaki vseeno 
pričakujejo novo dimenzijo av-
tomatizacije), bi lahko celo zapi-
sal, da je ta koncept v marsičem 
»protiindustrijski«. Zakaj?

Industrija 4.0 je imela jasen 
cilj – avtomatizirati in robotizi-
rati vse, kar se avtomatizirati in 
robotizirati da. V tem je šla oči-
tno predaleč. Tehnološka gonja, 
osredotočena na vseobsegajočo 
avtomatizacijo in implementaci-
jo robotskih ter »kibernetsko-fi-
zičnih« strojev za opravljanje na-
log namesto ljudi, ni nujno pri-
nesla želenih rezultatov (beri: 
izjemne učinkovitosti in natanč-
nosti). Zakaj? Ker so se povsod 

kazale majhne razpoke, stvari, ki 
jih pač roboti niso mogli (pred)
videti in samodejno ter logično 
odpraviti. Tovarne prihodnosti, 
takšne, brez ljudi, torej v praksi 
nikoli niso zares zaživele. Vsa-
ka proizvodnja je namreč »živa 
stvar«, in čeprav se zdi precej ja-
sno opredeljena, tudi na proi-
zvodnih tleh prihaja do manjših 
sprememb, vibracij, odstopanj, 
ki, če niso pravočasno zaznane 
in odpravljene, lahko vodijo do 
neželenih rezultatov. Kdo bo to 
zaznal, videl, razumel in popra-
vil bolje kot človek?

To še ne pomeni, da je z vizi-
jo pametnih tovarn in digital-
nega gospodarstva konec. Prav 
je, da smo ljudje spoznali svo-
jo zmoto in jo bomo popravili. 
Osebno sem bil ob poglabljanju 
v koncept industrije 5.0 maloda-
ne šokiran nad nečim drugim: 
nad dodajanjem družbene širi-
ne. Smo mar šli spet predaleč? 
Čas bo pokazal.

Industrija 5.0 v svojem bi-
stvu izraža premik od osredoto-
čenosti na ekonomsko vrednost 
k osredotočenosti na družbeno 
vrednost in premik osredotoče-
nosti od dobička k blaginji in do-
bremu počutju. V teoriji, seveda. 
Pozivi k večjemu poudarku na 
družbenih vrednotah v industrij-
skih okoljih in splošni blaginji so 
stari toliko kot kapitalizem sam, 
le da v trenutno gospodarsko-
-politični situaciji lažje dosežejo 
ušesa ljudi. Tako smo v zadnjih 
desetletjih »dobili« družbeno in 
okoljsko odgovornost podjetij pa 
vključujoča delovna mesta itd. 
Kar je povsem novo, vsaj za pro-
izvodna podjetja, je postavljanje 
ljudi in planeta pred dobiček in 
rast. In to v središče same defini-
cije moderne industrije. Kaj take-
ga sem prej zasledil le pri neka-
terih japonskih podjetjih. Zdaj pa 
širša družba malodane zahteva 
radikalno preoblikovanje osre-
dnjih ciljev industrije.

Ker sodobni in ozaveščeni po-
trošniki ne bodo kupovali stva-
ri od podjetij, ki niso prijazna do 
delavcev, okolja, živali … Mo-
rebiti se pa res zgodi zasuk per-
spektive in ljudje ne bodo več 
služili organizacijam, temveč 
bomo dobili organizacije, ki slu-
žijo ljudem. Upanje umira za-
dnje, pravijo.

Poleg tega naj bi odpornost 
postala eden od treh stebrov in-
dustrije 5.0, saj danes vse nas 
skrbijo »krhke« dobavne veri-
ge in podjetja, ki se (pre)poča-
si prilagajajo spremembam. Bo 
mar nova kombinacija tehnolo-
ških inovacij in opolnomočenih 
zaposlenih sposobna predvideti 
te spremembe in se odzvati na-
nje ali pa se pravočasno in siste-
matično nekaj naučiti iz vsake 
krize in s tem zagotoviti stabilno 
in trajnostno delovanje podjetij? 
Bomo videli. 

Industrijska  
revolucija z dušo
MIRAN VARGA
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ogosto preberemo, da 
koncept, poimenovan 
industrija 5.0, prevze-

ma vse pretekle tehnološke iz-
boljšave in jih še nadgradi prav 
zaradi sodelovanja človeka in 
stroja, kjer človek opravlja mi-
selno delo, stroj pa karseda hi-
tro in natančno opravi zadane 
fizične naloge ter tako znatno 
skrajša čas nastanka izdelka. In-
dustrija 5.0 je nadgradnja kon-
cepta industrija 4.0, ki so mu v 
ZDA nadeli kar oznako industrij-
ski internet stvari, čeprav indu-
strija 4.0 vendarle ni imela zgolj 
naloge povezati in avtomatizira-
ti vsega, kar se povezati in avto-
matizirati da.

Industrija 5.0 je sicer bistveno 
bolj »zavedna«, čeravno ne soču-
tna. In prav to sodelovanje člove-
ka in stroja omogoča, da se učin-
koviti proizvodni modeli lah-
ko preslikajo še na druga podro-
čja življenja in dela, na primer v 
zdravstvo, izobraževanje ...

Industrija 5.0 v zdravstvu

V zdravstvu si strokovnjaki in 
raziskovalci močno prizadevajo 

za izdelavo sintetične trebušne 
slinavke. Ta projekt še ni uspe-
šno zaključen, a obeta, so pa zato 
bolniki z diagnozo sladkorne bo-
lezni tipa 1 dobili nadzorno na-
pravo, ki samostojno in samo-
dejno preverja kri in raven slad-
korja v krvi. Ta senzor je (lahko) 
povezan z drugo napravo, inzu-
linsko črpalko, ki bolniku glede 
na trenutne potrebe dovaja in-
zulin v telo. S tem je sklenjena 
tehnološka zanka za obvladova-
nje sladkorne bolezni, kar bolni-
kom močno olajša vsakdan. Pred 
tem so se namreč morali večkrat 
dnevno (vsaj pred vsakim obro-
kom in kadarkoli so se slabše po-
čutili) z iglo pičiti v prst, izmeri-
ti raven sladkorja, nato pa še gle-
de na izmerjeno vrednost in oce-
no količine ter vrste hrane, ki jo 
bodo zaužili, odmeriti ustrezno 
količino inzulina in si jo vbrizga-
ti. Zdaj lahko za vse to skrbita 
senzor in črpalka.

Še več, v navezi s stalnim be-
leženjem podatkov o sladkorni 
bolezni lahko algoritmi umetne 
inteligence najdejo prave poti 
za spopadanje z ustrezno ravnjo 

sladkorja v krvi (telesu škodlji-
ve so namreč tako prenizke kot 
previsoke vrednosti). Ko enač-
bi dodamo še mobilne aplikaci-
je, ki bolnike opozarjajo na večjo 
spremembo in predlagajo več gi-
banja, zaužitje hrane ali karkoli 
drugega, postane njihov življenj-
ski slog znatno bolj zdrav.

Od (boljših) vsadkov do 
pametnih bolnišnic

Naprednih tehnologij v zdra-
vstvu ne manjka, le dovolj raz-
širjene še niso. Strojno učenje se 
v nekaterih zdravstvenih usta-
novah že uporablja ob medicin-
skem slikanju za analizo posnet-
kov poškodb in bolezni, prav 
tako lahko zdravstveno osebje 
na nekaterih oddelkih uporablja 
glasovno upravljanje bolnišnič-
nih sistemov, kar zdravstvenim 
delavcem sprosti obe roki. Ve-
čina rešitev je osredotočenih na 
diagnoze bolezni, torej odkriva-
nje in napovedovanje bolezni, pa 
tudi iskanje rešitev pri zdravlje-
nju. Prebojne inovacije prav tako 
temeljijo na analizi – predvsem 
genetskih podatkov. 

Po zaslugi podatkov in tehno-
logije je iz leta v leto boljše tudi 
poznavanje bolezni, njihovih 

simptomov in načinov zdravlje-
nja. Tehnologije industrije 5.0, 
aplicirane na področje zdravja, 
bodo omogočile izdelavo perso-
naliziranih pametnih vsadkov, ki 
se bodo ustrezno odzivali glede 
na spremembe v telesih pacien-
tov. Posebej v ortopediji se nade-
jajo visokokakovostnih vsadkov 
s podaljšano življenjsko dobo, ki 
bodo za piko na i še personalizi-
rani. Torej bodo paciente spre-
mljali in jih učili, kako čim prej in 
pravilno okrevati.

Industrija 5.0 narekuje sodelo-
vanje človeka in stroja. Sodelujo-
či roboti niso uporabni le na pro-
izvodnih ali sestavljalnih linijah, 
opremljeni z računalniškim vi-
dom in umetno inteligenco bodo 
zagotovo v prihodnje kirurgom 
pomagali izvajati operacije, še 
prej pa tudi zdravnikom kakšne 
lažje posege, denimo čiščenje in 
prevezovanje ran.

Končni cilj industrije 5.0 v 
zdravstvu je ustvariti pametno 
bolnišnico z zmožnostmi spre-
mljanja bolnikov v realnem času. 
Tehnologija vsekakor lahko za-
gotovi sisteme za daljinsko spre-
mljanje bolnikov – najrazličnejše 
senzorje bo moč brez večjih ovir 
povezati z omrežjem 5G.# 

Ko industrija 5.0  
postane kreativna
Evolucija, poimenovana industrija 5.0, narekuje 
sodelovanje ljudi in strojev z namenom večanja 
učinkovitosti industrijske proizvodnje. Kaj pa, če ta 
pristop skoči iz okvirov strogih proizvodnih linij? 
Vinko Seliškar

P

t Naprednih tehnologij v 
zdravstvu ne manjka, le dovolj 
razširjene še niso.

42 Vivo  
X80 Pro 
Vivo se je res zelo 
potrudil in lahko rečemo, 
da je Vivo X80 Pro 
trenutno eden najboljših 
fotografskih telefonov.




