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24 Facebook
v treh dejanjih
Menimo, da bi bilo škoda, ko bi trenutek zanimanja za
podatkovnega giganta, ki od vsega začetka poskuša premikati meje dovoljenega in dopustnega, zamrl. Preberite
si tri prispevke na to temo, pri čemer je prvi v celoti sad
našega preiskovalnega dela, druga dva pa kritično komentirata trenutno dogajanje.
25 Finance, ki temeljijo na zaupanju
28 Deset ur na vročem stolu
32 Podatkovno sužnjelastništvo

VELIKI TEST

42 Tam zunaj

je temačno
in nevarno
Računalniški virusi, trojanski konji, lažne
spletne strani, kraja identitete in druga
zlonamerna programska oprema že
dolgo niso več bavbav, temveč kar resna
vsenavzoča grožnja našim elektronskim
napravam, ki jo s pridom uporabljajo spletni
kriminalci za dosego svojih ciljev.

2 maj 2018

NOVE TEHNOLOGIJE

60 V Formuli 1

tekmujejo
računalniki
Računalniki so danes nepogrešljiv sestavni del
Formule 1. Pomembnega dela ne opravljajo le
v dirkalniku, kjer spremljajo podatke iz stotin
senzorjev, da se avto v hipu odziva na spremembe
v okolici, temveč zlasti v raziskovanih laboratorijih.
Moderni dirkalniki so rezultat petabajtov
podatkov in milijonov ur procesorskega časa.
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Strateški pristop
k poslovnemu obveščanju
Poslovno obveščanje (BI) potrebuje bistveno več kot le zmogljivo tehnološko platformo. Tudi
količina podatkov ni ključnega pomena, saj je pomembneje, da podjetje obdelanim podatkom lahko
zaupa. Učinkovito poslovno obveščanje pa se še bolj kot s podatki ukvarja s poslovnimi osnovami –
osredotoča se na procese in delo zaposlenih.
Miran Varga
e naj podjetja postanejo
in ostanejo konkurenčna, morajo ubrati dobro strategijo. Pri tem vodstvu
in odločevalcem močno pomagajo orodja za poslovno obveščanje, ki pa so še marsikaj drugega,
ne zgolj namestitve aplikacij za
ustvarjanje očem prijetnih preglednic in poročil. V bistvu je to
lažji del naloge, saj uvedba orodij BI zahteva tudi ureditev poslovnih procesov in podatkov, redno vzdrževanje ter slo po stalnih izboljšavah poslovnih procesov in načina dela. Strokovnjaki so v navezi s podjetji pripravili
sedem ključnih korakov gradnje
uspešne strategije na področju
poslovnega obveščanja.

Č

Blagoslov in
prekletstvo podatkov
MIRAN VARGA

Za BI naj skrbijo poslovni
uporabniki
odjetja se pripravljajo na podatkovno gnano gospodarstvo, posamezniki pa na podatkovno gnano družbo. Poplava oziroma kar
razmah podatkov, ki smo jima
priča v zadnjih letih, nista nujno
dobra. Podatki niso le novodobna nafta, so tudi breme, o čemer
se lahko iz dneva v dan prepričajo podjetja, ki poskušajo zbrati in obdelati vse, kar jim pride pod roke (beri: v različne sisteme). Da bo ta naloga v naslednjih mesecih in letih še precej
zahtevnejša, bo poskrbela nova
evropska splošna uredba o zaščiti osebnih podatkov (GDPR),
ki bo upravljavcem in obdelovalcem osebnih podatkov precej pristrigla peruti. Doslej ti namreč uporabnikom niso kaj prida razkrivali, za kakšne namene
obdelujejo njihove podatke ali
pa jih celo preprodajajo tretjim
osebam – z njihovo privolitvijo

P

ali brez nje. Oziroma so bile slednje globoko skrite med tisoči vrsticami drobnega besedila o pogojih rabe, ki jih praktično nihče ne prebere – drugače
bi ljudje bržkone uporabljali le
še peščico (odprtokodnih) aplikacij.
A s podatki je križ. Čim več jih
je, tem težje jih je obvlad(ov)ati;
čim manj jih je, tem bolj je verjetno, da nekaj manjka. Podatki
so tudi strošek. Vse ima namreč
svojo ceno – tako pridobivanje,
hramba, obdelava kot tudi zaščita, ki se sicer le redkeje omenja v navezi s prvimi tremi. Logično je, da želijo podjetja z obdelavo podatkov priti do informacij, s katerimi bodo ustvarjala zaslužek – bodisi ponudila boljše storitve in uporabniške izkušnje ali pa razvila izdelek, ki nam bo pisan na kožo in
ga bomo (naj)verjetneje kupili prej kot konkurenčni izdelek

– tudi če bo nekoliko dražji. Na
posel se pač gleda in se ga meri
skozi številke.
Vedno bolj vsenavzoča zbiranje in analiza podatkov nas morata dejansko skrbeti. Posebej
mlade in vse, ki povsem nekritično puščajo v internetu velikanske količine podatkov. Rovarjenje proti državnim organom, ekstremistične težnje ali morebitni rasistični izpadi na spletnih
forumih in v družabnih omrežjih bodo v prihodnje poskrbeli,
da bo marsikdo samo ponižno
sklonil glavo, ko mu bo na mejni kontroli zavrnjen vstop v posamezno državo. Nezdrav življenjski slog in hvalisanje z neodgovornim početjem bo marsikoga stalo službe, saj bo delodajalec preprosto zagnal poizvedbo
o potencialem kandidatu, kadrovik v obliki aplikacije, podprte z
umetno inteligenco, pa prižgal
rdečo luč, še preden bi kandidat

lahko zajel sapo in se začel opravičevati v slogu »mladost je norost«.
Ljudje žal postajamo podatkovno opredeljeni subjekti. S pomočjo senzorjev in podatkov, ki
jih ti o nas sporočajo na vsakem
koraku (telefon, pametna ura ali
zapestnica), nam lahko državni
organi ali pa hekerji sledijo vedno in povsod. Zasebnost je šla
po zlu. V podatkovni družbi se
bo razvila nova kultura, prednosti in slabosti rabe (osebnih)
podatkov v različne namene pa
bodo postale še bolj ekstremne.
Ob pomoči različnih statistik in
algoritmov je že danes mogoče manipulirati z ljudmi in še
huje bo. Bojim se, da bo, podobno kot v svetu informacijske varnosti, izobraževanje in ozaveščanje edina pot do zavednih in bolje informiranih podatkovnih državljanov. Vsi drugi bodo le lahka tarča.


Za tehnologije s področja poslovnega obveščanja v večini
podjetij skrbi oddelek IT, njihovo dostopnost pa bi (postopoma)
veljalo razširiti na vso organizacijo. Piše se leto 2018 in za večino orodij BI lahko trdimo, da so
dovolj intuitivna, da z njimi poslovni uporabniki ne bodo imeli
večjih težav in bodo hitro osvojili njihovo rabo. Sploh ker vedno
več oddelkov zahteva dostop do
podatkov v realnem času, torej jim velja obenem omogočiti
tudi neposreden dostop do orodij za poslovno obveščanje, da si
jih prilagodijo po svojih potrebah
in željah.

Spremljanje rabe orodij BI
in njihovo prilagajanje
Strokovnjaki podjetjem svetujejo, naj spremljajo način rabe
orodij za poslovno obveščanje,
saj bodo tako odkrila tako pozitivne kot negativne vzorce rabe.
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Stalno izboljševanje
procesov je prednost
Dobra strategija poslovnega
obveščanja ni fiksna, marveč se
stalno razvija in raste. Pač ni nekaj, kar bi uvedli in potem pozabili na to. Prioritete se v poslu
lahko vedno spremenijo, morda celo povsem zamenjajo, to
pa od vodilnih terja sprejemanje
drugačnih odločitev (in drugačne informacije). Strategija poslovnega obveščanja naj se razvija skladno s potrebami/rastjo
poslovanja in poslovnih uporabnikov.

Hišni podatkovni
znanstveniki
Na svetu danes preprosto ni
dovolj podatkovnih znanstvenikov, kolikor bi jih potrebovala podjetja. A z nekaj sreče lahko
podjetje tak »biser« odkrije med
 Orodja za poslovno obveščanje lahko opolnomočijo
zaposlenimi. Potencial, da pone le vodstvo, temveč kar vse poslovne uporabnike.
stane podatkovni strokovnjak,
Prve bodo spodbujala, druge obveščanje, z različnimi rešitva- ima vsak nadpovprečno radovepa poskusila izkoreniniti. Tako mi preverjati, ali so prišle na is- den zaposleni, ki že premore več
bodo informatiki poslovnim tih podatkih do istih ugotovi- analitičnih znanj in zna sprašeuporabnikom lahko tudi pred- tev. Za podjetja je namreč zelo vati prava vprašanja.
stavili, katera orodja velja upo- pomembno, da lahko zaupajo
Naj podatki govorijo
rabiti za katere namene, in osve- orodjem, ki dostopajo do podatzgodbe
tlili in spodbujali dobre prakse. kov podjetja, obenem pa želijo
S tem se bodo v ospredju pre- zaupati tudi informacijam, ki jih
Podatki podjetju koristijo le, če
cej hitro ustalila tista orodja, ki izdelajo ta orodja.
jih analizira. Strokovnjaki podsi dejansko zaslužijo pozornost
jetjem predlagajo, naj zaposleNajprej
se
osredotočite
na
podjetja.
ne spodbujajo k ustvarjalnemu
poslovne izzive, šele nato
razmišljanju in razvoju zgodb ob
na podatke
Potrjevanje ugotovitev
pomoči podatkov. Vsaka poslovZa poslovne uporabnike je soDa bi se izognili pastem, ki jih na zgodba, ki jo znajo zaposlečasna raba več različnih orodij skriva (pre)velika količina po- ni podkrepiti in utemeljiti z rabo
zelo mikavna, a velja biti pra- datkov, se velja pri uvajanju oro- podatkov, namreč pomaga pri
gmatičen in kakovosti dati pred- dij s področja poslovnega obve- vzpostavljanju povezav med ponost pred količino. Tudi zato, ščanja držati pristopa »od zgo- datki in poslovnimi prednostniker orodja BI niso ravno poce- raj navzdol«. Najprej poiščite po- mi nalogami. S takim pristopom
ni. To, da podjetje ne uporablja slovni izziv in nato določite me- bo vedno več zaposlenih videlo
slepo le ene rešitve BI, ni napač- trike, ki jih boste uporabili za in razumelo pravo vrednost po
no, saj velja, vsaj v začetku po- merjenje in zbiranje ter obdelavo datkov.
stavitve sistema za poslovno podatkov pri iskanju rešitve.
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Huawei P20 Pro
Huaweiev P20 Pro se mirno kosa z najboljšimi telefoni tega trenutka. V nečem pa jih absolutno preseže, a to ni fotografija, temveč avtonomija.

Magična miška, drugič
Preprečimo Facebooku, da nam sledi
Retro igralna konzola
Rešitev iz kaosa
Pro et contra: Pametni sesalniki

		
IZKLOP

80 Vzpon in padec – Dynalogic Corporation
82 Pogled nazaj
84

MONITOR PRO

		
NAPOVEDNIK

96 29. maja nadaljujemo

		
TELEFONI

36 Huawei P20 Pro
37 HTC U11+
38 Sony Xperia XZ2 in
XZ2 Compact
39 Sony Xperia XA2 Ultra
39 Crosscall Action-X3
40 Huawei P Smart
41 Huawei Y6 Pro 2017

maj 2018 3

