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Popolnoma zanič in neuporabni poceni telefoni so
dokončno preteklost. Zdaj smo priča le slabim
in spodobnim, kar je za ta del trga
zelo spodbudno.
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64 Tudi pri nas

smo super

Dvakrat na leto izide posodobljena lestvica 500
najhitrejših superračunalnikov na svetu, na kateri žal ni nobenega slovenskega predstavnika.
A to ne pomeni, da v Sloveniji sploh nimamo ali
ne uporabljamo superračunalnikov.
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NOVE TEHNOLOGIJE

70 Hitrejši kot

blisk

Intel in Micron sta leta 2015 napovedala nov
obstojni pomnilnik, ki je bistveno hitrejši od
flasha in utegne revolucionirati sprva hrambo
podatkov, kasneje pa koncept večnivojskega
pomnilnika v računalništvu. Manj kot dve leti
pozneje smo dobili prvi izdelek.
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Telekomunikacijam
se »dogaja«
Cisco Visual Networking Index (VNI) je globalna raziskava, ki vsako leto temeljito preuči dogajanje v
svetu telekomunikacij, v ospredju pa so fiksna in mobilna omrežja ter trendi. Lani smo Zemljani postavili
nov mejnik, v enem letu smo prek interneta prenesli več kot zetabajt podatkov. Ob tem smo seveda
postavili/popravili še marsikateri drug »rekord«.
Miran Varga

NOVE TEHNOLOGIJE ZA POSLOVNI SVET

obilna povezljivost je
postala za mnoge dobesedno nepogrešljiva. Klicanje prek mobilnih omrežij je
danes nekaj vsakdanjega, mobilne podatkovne in video storitve pa pospešeno postajajo del
domače in poslovne rabe. Mobilnost je tista, ki omogoča tako
zelo izpostavljano transformacijo – bodisi posameznika bodisi poslovnega okolja. Njena rast
je impresivna tako na zrelih trgih kot v državah v razvoju. Število naročnikov na mobilne storitve se pospešeno povečuje, skupaj z njimi pa tudi potreba po večji pasovni širini, saj želimo uporabniki z mobilnimi napravami
opravljati prav vse in še več kot

M

Telekomunikacije bodo
(kmalu) na veliki preizkušnji
MIRAN VARGA

ndustrija telekomunikacij danes uživa v svoji vseprisotnosti in nepogrešljivosti v očeh strank in uporabnikov. A kaj kmalu se bo morala znova dokazovati. Njene
sposobnosti in razpoke bo dodobra preveril internet stvari.
Ponudniki telekomunikacijskih storitev si še niso enotni,
ali naj se interneta stvari veselijo ali bojijo. Obvladovanje milijard naprav, senzorjev in gora
podatkov (zaželeno v realnem
času) ne bo enostavna naloga.
Sploh ob primerjavi, kje smo danes in kam želimo priti. In to že
do leta 2020. Današnje aplikacije s področja industrijskega interneta stvari so razmeroma preproste. Zahtevajo nizko pasovno širino, zajemajo le manjše število
senzorjev in ne prav visoko zanesljivost delovanja. Lep zgled
so ponudniki logističnih storitev
in njihovo spremljanje pošiljk na
poti od pošiljatelja do naslovnika.

I

Večina v te namene uporablja poceni bralnike in preproste signale, ki jih imajo nameščene na točkah (objektih, vozilih itd.) v svojem logističnem omrežju. Številni podatki o pošiljki so zato zajeti samodejno in poslani v osrednji
strežnik podjetja, ki spremlja načrtovano uresničevanje dostave
in ob zaznanih anomalijah sproži alarm. Senzorjev je zelo veliko, če eden izmed njih odpove,
ga nadomesti drugi. Stranka lahko prek spleta spremlja napredek
dostave, podatek se osveži vsakih
nekaj ur ali pa vsaj enkrat nadan.
Za trenutne potrebe logističnih
podjetij je ta rešitev dovolj dobra,
za druge aplikacije pa ne. 99-odstotna zanesljivost pač ni 100-odstotna zanesljivost, mar ne? Poznamo aplikacije in rešitve, kjer
je 99-odstotna zanesljivost strašljiva. Izdelovalci lahko izdelajo
srčni spodbujevalnik, ki bo prek
brezžičnega omrežja povezan z
internetom stvari. Toda, če bo le

99-odstotno zanesljiv, ga (skoraj)
nihče ne bo kupil. Podobno velja
za vrsto drugih implementacij.
Naslednji izziv je varnost.
Medtem ko »pavšalna« varnost
ustreza škatli avtodelov, poslanih čez pol Evrope, nikakor ni
sprejemljiva za samovozeče avtomobile. Hekerji komaj čakajo, da
vas ugrabijo v takem avtomobilu
in zahtevajo odkupnino, drugače
vas lahko pošljejo v smrt.
Čeprav zaščita zasebnosti ni
vgrajena v senzorje na daljnovodih ali plinovodih, je še kako pomembna za pametne naprave v
našem domu. Izziv zagotavljanja zasebnosti uporabnika bo zavrl marsikatere rešitve s področja
interneta stvari.
Številne aplikacije in sistemi
lahko danes odpovedo na »sto in
en« način. Sploh tisti, ki jih sestavlja veliko soodvisnih gradnikov.
Jezimo se, če nas Google Zemljevidom, ki sicer črpajo velikanske
količine podatkov v aplikacijo, ki

jo uporablja ves svet, ne uspe natančno pripeljati na želeni cilj, a
lahko preživimo tudi brez njih.
Nihče si ne upa predlagati, da bi
integrirali podatke iz meteoroloških postaj s kontrolnimi stolpi na letališčih in umetni pameti
povsem prepustili pristajanje in
vzletanje letal. Le zakaj? Sistemi
niso vsemogočni, zato nad njimi
še vedno bedijo ljudje.
Kaj ima to opraviti s ponudniki telekomunikacijskih storitev,
vprašate? Hja, vse našteto zahteva kompetentne ljudi, od inženirjev, ki snujejo omrežja in storitve, do razvijalcev naprav in programske opreme. Pa varnostne
inženirje, arhitekte, odvetnike ...
V svetu interneta stvari zgolj zagotavljanje precej zanesljive povezljivosti ne bo več dovolj, ponudniki telekomunikacij bodo
namreč del rešitev. Da pa ne bi
postali del težave ali cokla razvoja, se bodo morali kadrovsko in
strokovno močno okrepiti.


z namiznimi računalniki. Mobilni podatki in video vsebine
ta hip ustvarjajo največ prometa v omrežju in ga bodo bržkone tudi v prihodnje, posebej ko
se milijardam uporabnikov mobilnih telefonov pridružijo pametne naprave interneta stvari. Komunikacija med stroji/napravami (M2M) je namreč najhitreje rastoča kategorija v Ciscovi raziskavi VNI. Naslednjih pet
let bo v svetu fiksnih in mobilnih omrežij poleg videa zaznamoval predvsem internet stvari. Telekomunikacijske operaterje že danes resno skrbijo naložbe, ki jih bodo morali opraviti,
če bodo želeli zagotoviti nemoteno delovanje vedno zahtevnejših

(beri: odzivnejših) mobilnih storitev, prenosa podatkov in bogatih pretočnih vsebin. Hrbtenična
omrežja, bazne postaje, podatkovni centri – infrastruktura bo
v prihodnjih letih izstavljala »debele« račune. Pojdimo lepo po
vrsti in si oglejmo, kaj bo v prihodnjih letih gnalo področje telekomunikacij.

Eksplozija mobilnosti
Evolucija na področju mobilnih omrežij se nadaljuje. Omrežja 4G oziroma LTE so že močno razširjena, to se pozna tudi
na grafih prometa, nekatere države oziroma njihovi krajevni

operaterji že preverjajo tudi
omrežja naslednje generacije
– 5G. Ta bodo prinesla povsem
nove oziroma nadgrajene mobilne storitve, predvsem take, ki
bodo tudi prek mobilnih omrežij
omogočale visoko zmogljivo računalništvo, bogat video res visokih ločljivosti, zajet in prenašan v realnem času, ter vrstno
naprednih večpredstavnih storitev.
Globalni promet v mobilnih
omrežij je leta 2016 pričakovano postavil nov rekord, in sicer
7,2 eksabajta prenesenih podatkov na mesec. Če vemo, da smo
uporabniki po svetu še leta 2015

PRIHODNOST

Mobilna omrežja leta 2021
obenega dvoma ni, da bodo mobilne naprave in omrežja v naslednjih letih vztrajno rušila lani postavljene rekorde. Analitiki
družbe Cisco v svojih napovedih za leto 2021 izpostavljajo naslednje mejnike:
• Leta 2021 bo globalni mobilni promet na mesečni ravni dosegel 49
eksabajtov, na letni pa presegel pol zetabajta podatkov.
• Mobilne naprave bodo predstavljale »le« petino vseh v internet povezanih naprav.
• Prebivalec planeta bo imel v lasti povprečno 1,5 mobilne in v internet povezane naprave.
• Povprečna hitrost povezave v mobilnih omrežjih bo presegla 20 Mb/s.
• Pametni telefoni bodo absolutno največji potrošniki zmogljivosti
mobilnih omrežij, leta 2021 naj bi ustvarili kar 86 % vsega prometa v
mobilnih omrežjih.
• Najbolj razširjena mobilna omrežja bodo omrežja 4G (53 %), hkrati
bodo ustvarila tudi največ prometa (79 %).
• Omrežja 5G bodo imela le 25 milijonov uporabnikov (saj se bodo v
praksi pojavila šele 2020), a ti bodo ustvarili 1,5 % globalnega prometa v mobilnih omrežjih.
• Tri izmed štirih v mobilno omrežje povezanih naprav bodo »pametne«.
• Video bo še okrepil svojo vodilno vlogo, leta 2021 naj bi predstavljal kar 78 odstotkov vseh v mobilnih omrežjih prenesenih podatkov.
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