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Varen 
spomin
V času čedalje večje rabe mobilnih naprav 
in oblačnih storitev in s tem tudi povečane 
količine informacij bi nas moral dolgotrajen 
spomin v takšni in drugačni obliki zelo 
skrbeti. Papir se izkaže kot preizkušena in 
zanesljiva rešitev. 

DOSJE

Ko vam ugrabimo 
računalnik
Upravljavci spletnih strani so spoznali, da 
lahko za čas obiska izkoristijo procesorsko 
moč obiskovalca in si z njo narudarijo nekaj 
kriptovalut. Bomo v prihodnosti v zameno 
za dostop do spletnih vsebin prispevali 
procesorski čas?

NASVETI

Ste že kdaj  
izgubili podatke?
Samo dve vrsti ljudi sta – tisti, ki so že 
izgubili pomembne podatke, in tisti, ki jih še 
bodo. Gotovo nismo prvi, ki smo to zapisali. 
Skoraj tako gotovo, kot to, da se vam 
verjetno ne ljubi ukvarjati z varnostnimi 
kopijami. A potrudite se: ko boste prišli na 
vrsto, vam ne bo žal. 
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arc Andreessen je leta 
2011 izustil enega slovi-
tejših stavkov, ko je de-

jal, da »programska oprema žre 
svet«. Šest let pozneje njegova 
teza še vedno drži, le da bi jo lah-
ko še razširili. Programske kode 
danes upravljajo svet, pri čemer 
pa so jih po pomembnosti še pre-
hitele storitve. Z vidika uporab-
nika se zdi, da se vse vrti oko-
li storitev. V okolju, kjer vladata 
oblak in analitika, relativna vre-
dnost digitalnih virov pospeše-
no narašča in prej ali slej dose-
že ter preseže vrednost fizičnih 
virov. Če naj digitalni viri in vse-
bine prepričajo tiste, ki so zanje 
pripravljeni plačati, morajo biti 
pospremljeni s kakovostnimi sto-
ritvami in inovacijami. Kaj to po-
meni za podjetja?

Podjetja se morajo dejansko is-
kreno izprašati, kaj delajo in kaj 

želijo in zmorejo delati v priho-
dnje,  ter opraviti ustrezno preo-
brazbo. Podjetij, ki se ukvarjajo z 
izdelki, posebej strojno opremo, 
je v primerjavi s podjetji, ki sta-
vijo na programsko opremo, ve-
dno manj in manj. Logično. Mar-
že so v primeru strojne opreme 
nizke, znatno nižje kot v primeru 
programske opreme. Poleg tega 
bi težko dejali, da so sploh še kje 
zagrizeni »hardveraši«, saj da-
nes že vsak tehnični izdelek pre-
more več tisoč ali celo milijon vr-
stic programske kode, da sploh 
deluje.

Zato odločitev o ustanovitvi 
podjetja, ki se bo ukvarjalo s pro-
gramsko opremo, danes ni težka. 
No, odvisno od tega, kaj želi pod-
jetje početi, s kom želi tekmova-
ti. Za zagonska podjetja so stvari 
jasne – neobremenjena s tradicijo 
in ukoreninjenim razmišljanjem 

se lahko lotijo najrazličnejših no-
votarij. Seveda se pri tem pogo-
sto omejijo na posamezno nišo 
in dodelajo svojo rešitev. Če so 
pri tem uspešna, se hitro znajde-
jo na radarju velikanov in prej ali 
slej pristanejo pri enem od njih. 
Takšna je celo miselnost večine 
podjetij, ki nastopajo v različnih 
pospeševalnikih – čim hitreje zra-
sti in začeti ustvarjati vrednost 
ter se dobro prodati.

Velikani so s takšno taktiko 
sprijaznjeni. Imeti morajo pred-
vsem dobre oglednike, ki pravo-
časno izvohajo naslednjo zlato 
žilo. Tisti, ki dobesedno sedijo na 
denarju, pa še to ne … WhatsA-
pp je bilo podjetje s 16 razvijalci, 
Facebook pa je zanj plačal 19 mi-
lijard dolarjev. Naj se popravim, 
omenjeni znesek je odštel za ta-
kratnih 30 milijonov uporabni-
kov, številke pa so do današnjih 

dni znatno zrasle. V bistvu je za-
deva res enostavna, če lahko iz-
zive rešuješ zgolj z denarjem.

A bo kmalu drugače. Uber je 
pretresel taksi službe, fintech in-
dustrija trese hlače bankam in za-
varovalnicam. Kdo ne bi zavaro-
val vozila le takrat, ko ga rabi, na-
mesto da polno zavarovanje pla-
čuje tudi za čas, ko je parkirano?

Informacijske tehnologije, 
predvsem programska oprema 
v navezi s storitvami, rušijo do-
jemanje sveta. Podjetja postajajo 
programska in storitvena. Stroj-
na oprema je le medij ali pa me-
hanizem za zagotavljanje stori-
tve oziroma uporabniške izku-
šnje. Ne verjamete? Vam povem, 
čez desetletje ne boste imeli v la-
sti skoraj ničesar več, le plačeva-
li boste za (so)uporabo, (skoraj) 
vse pa bo upravljala programska 
koda. 

Programska oprema  
upravlja svet
MIRAN VARGA
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anes si težko predsta-
vljamo povsem avtono-
men informacijski sis-

tem, brez povezav z drugimi in-
formacijskimi sistemi. Hitro in 
učinkovito delo uporabnikov je 
navadno pogojeno s kakovostno 
samodejno izmenjavo podatkov 
med informacijskimi sistemi po 
varnih komunikacijskih kanalih.

Aplikacije v različnih informa-
cijskih sistemih nemalokrat te-
meljijo na različnih tehnoloških 
zasnovah. Med seboj jih povezu-
jemo prek (standardnih) komu-
nikacijskih vmesnikov in proto-
kolov. Izbira najučinkovitejših 
vmesnikov in protokolov je pra-
viloma prepuščena sistemskim 
arhitektom in tehnologom, ki 
dobro poznajo delovanje in teh-
nološko zasnovo posameznih in-
formacijskih sistemov.

Kljub temu projektni načrt in-
tegracije dveh ali več informacij-
skih sistemov ne sme vsebovati 
zgolj zahtev, temveč tudi ustre-
zne rešitve, ki temeljijo ne le na 
izkustvenem znanju, temveč tudi 
na meritvah in simulacijah pre-
toka in hrambe podatkov.

Projektni načrt

Projektov integracije se mora-
mo lotevati šele, ko imamo pri-
pravljen ustrezen projektni na-
črt. Pri njegovi pripravi morajo 
sodelovati tako poznavalci da-
nih informacijskih sistemov kot 
tudi projektni sistemski arhitek-
ti in tehnologi.

Najprej je treba predvideti ob-
seg povezovanja informacijskih 
sistemov in opredeliti cilje. Do-
bro je predvideti tudi morebitne 
potrebe po kasnejšem dodatnem 
povezovanju. Skladno s tem je 
treba preučiti dane tehnološke 
osnove in predvideti modela po-
vezovalne hrbtenice in imple-
mentacije komunikacijskih pro-
tokolov na njej. Predvideti je tre-
ba tudi obseg in tipe podatkov, ki 

jih bo treba prenašati med dve-
ma ali več aplikacijami, ki bodo 
povezane prek hrbtenice. Upo-
rabimo lahko tudi morebitno že 
vzpostavljeno povezovalno hrb-
tenico, ki ji morebiti dodamo 
nove komunikacijske protokole. 

Projektni načrt mora upošte-
vati tudi dane zmogljivosti infra-
strukture, ki podpira delovanje 
aplikacij, ki jih povezujemo. Po-

vezovanje lahko poveča obreme-
nitev in s tem upočasni delova-
nje posamezne aplikacije za ne-
posredne uporabnike, saj z njim 
odpremo dodatne komunikacij-
ske kanale, po katerih lahko v 
aplikacijo prihajajo dodatne poi-
zvedbe v realnem času. Zato mo-
ramo upoštevati tudi zahteve po 
spremembi načina dostopa do 
podatkov.

Denimo, če trenutno dostopa-
mo do podatkov prek dnevne iz-
menjave šifrantov, v prihodnosti 

pa bi radi neposredno dostopa-
li do podatkov druge aplikacije, 
moramo zagotoviti ne le dovolj 
velike komunikacijske zmogljivo-
sti, temveč tudi dovolj zmogljivo-
sti pri podporni informacijski in-
frastrukturi omenjene aplikacije.

Hitrost komunikacije je opre-
deljena s številom hkratnih pre-
nosov podatkov in količino po-
datkov, ki jih je treba prenesti v 

časovni enoti, da dosežemo žele-
no uporabniško izkušnjo. Pri kla-
sičnih aplikacijah sta pomemb-
na predvsem osveževanje šifran-
tov in prenos elektronskih doku-
mentov, pri  večpredstavnih apli-
kacijah, denimo, pa je pogosto 
treba prenašati tokove podatkov 
(zvok in sliko) v realnem času. 
Slednje pomeni potrebo po ne-
primerno zmogljivejši povezo-
valni hrbtenici. A vrnimo se k 
(današnjim) poslovnim aplika-
cijam.

Tehnološke osnove
Informacijski infrastruktu-

ri dveh informacijskih sistemov 
imata redko povsem enake teh-
nološke osnove. Enako velja za 
aplikacije, ki jih poganjata. Po-
vezovalna hrbtenica mora te-
meljiti na dovolj splošni tehno-
loški osnovi, ki omogoča učin-
kovito povezovanje aplikacij z 
različnimi tehnološkimi osno-
vami.

Informacijske sisteme danes 
praviloma povezujemo prek in-
ternetnih omrežij. Zato se nam 
pri gradnji povezovalne hrbte-
nice ni treba ukvarjati s proble-
mi osnovne povezljivosti. Kljub 
temu ni vseeno, kakšno tehno-
loško osnovo uporabimo pri po-
vezovalni hrbtenici. Pomembna 
je njena čim večja združljivost 
ne le z aplikacijami, ki jih pove-
zujemo, temveč tudi s potenci-
alnimi bodočimi aplikacijami, 
ki jih bomo v hrbtenico more-
biti povezali v kasnejših projek-
tih.

Velika združljivost ni edini 
ključ do dobre rešitve. Pomemb-
na je tudi zmogljivost. Omrežja 
ne želimo (preveč) obremenje-
vati z odvečnimi podatki (angl. 
overhead data), prav tako želi-
mo različne vrste podatkov kodi-
rati čim bolj optimalno, tako da 
aplikacija pri njihovem zapiso-
vanju ali branju v predpisani for-
mat ne porabi veliko časa. Tu se 
lahko pogosto zanesemo tudi na 
standardne vmesnike, ki so vgra-
jeni v različne vrste sistemske 
programske opreme.

Denimo, podatkovni strežni-
ki imajo serijsko vgrajene vme-
snike, s katerimi lahko dostopa-
jo do podatkov v drugih podat-
kovnih strežnikih. Če jih uspe-
šno integriramo v prenosno hrb-
tenico, pogosto  dokaj enostav-
no rešimo problem povezljivosti 
in zmogljivosti pri prenosu po-
datkov.

Učinkovita komunikacija
Kako povezujemo aplikacije v različnih informacijskih sistemih? Kako načrtovati 
komunikacijske protokole? Kakšni sta vlogi sistemskega arhitekta in tehnologa? 
Kdaj napisati programsko kodo v celoti? Pa varnost?
Simon Peter Vavpotič

D

s Učinkovito povezane 
aplikacije pomenijo 
stroškovno učinkovitost




