
2 september 2018 

EVIDENCA

24

44 59

FOKUS

Izgubljeni  
v svetovnem 
omrežju

VELIKI TEST

Podatke na varno 
V zadnjih letih so nekateri izdelovalci nekdaj 
preproste naprave NAS občutno nadgradili, 
danes so to že povsem polnokrvni strežniki, 
ki zmorejo res veliko – poleg, seveda, 
streženja datotek.

NOVE TEHNOLOGIJE

Napolni me hitro
Če želimo v avtomobilske akumulatorje v kratkem 
času pretočiti dovolj energije, da bomo prevozili 
nekaj sto kilometrov, mora biti priključek ustrezno 
oblikovan in standardiziran, kabli dovolj debeli, 
talna infrastruktura temu primerna. 
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37 LG G7 ThinQ
LG se je s svojo serijo G po letih eksperimentiranja (spomnimo se modularne-
ga G5) naposled umiril in začel dostavljati bolj konsistentne telefone. 
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vet ne miruje. To še po-
sebej velja za področja 
programske opreme in 

pod njo »ležeče« arhitekture in 
infrastrukture. Priča smo vedno 
bolj inovativnim programskim 
rešitvam, večina jih ima opravi-
ti z vgradnjo umetne pameti, pri 
čemer se zanaša na le redkim ja-
sne algoritme, ki lahko analizira-
jo kupe podatkov iz najrazličnej-
ših virov. Tisti najboljši to počno 
celo v realnem času. Podatkovni 
znanstveniki in specialisti za po-
datke so danes med najredkejši-
mi in obenem najbolj iskanimi 
poklici.

Programske rešitve imajo im-
plementiranih tudi čedalje več 
oblačnih tehnologij, saj se ve-
dno več podatkov hrani v apli-
kacijah v oblaku. Takemu nači-
nu dela pravimo »kontejneriza-
cija«. Povedano drugače, ob de-
lovanju aplikacije operacijski 
sistem ne kliče več datotek na 

posamezni napravi, temveč da-
toteke v oblaku – svojevrstnem 
zabojniku. Tako je breme delo-
vanja aplikacije na sami napravi 
čim manjše, s tem pa delo upo-
rabnika postane hitrejše, upo-
rabnik pa produktivnejši – če 
le ima zanesljivo povezavo do 
oblaka, se razume.

Za dodatno hitrost opravlja-
nja nalog na delovnem mestu 
pa tudi v gospodinjstvu pone-
kod že skrbijo klepetalni robo-
ti. Tržni analitiki za letos napo-
vedujejo pravcato eksplozijo po-
govornih robotov, ki bodo imple-
mentirani v najrazličnejše sple-
tne strani, aplikacije in celo na-
prave. Programerji, ki obvlada-
jo izdelavo programske kode, ki 
se zna prek privlačnega vmesni-
ka pogovarjati z ljudmi – torej ra-
zumeti njihova vprašanja in jim 
dati razumljive odgovore – so 
prav tako vroča roba. Izdeloval-
cem programja bodo delo vsaj 

malo olajšali svetovni velikani, 
ki so svoje digitalne pomočnike, 
sposobne prepoznave govora, že 
razvili – tudi njim je v interesu, 
da se njihovi pogovorni ekosiste-
mi kar najbolj razširijo, zato po-
nujajo praktične vtičnike za in-
tegracijo v najrazličnejše siste-
me, aplikacije in na spletne stra-
ni. Google je razkril, da se je de-
lež poizvedb, ki jih v njegovem 
daleč najbolj razširjenem iskal-
niku opravijo digitalni asistenti 
v enem samem letu, z 0 dvignil 
na 10 odstotkov. Ameriška študi-
ja uporabnikov glasovno gnanih 
asistentov pa je ugotovila, da so 
jih uporabniki začeli uporablja-
ti takrat, ko so imeli roke ali oči 
zasedene z drugim opravilom 
– npr. med vožnjo. Ali pa so bili 
preprosto preleni, da bi pisali, in 
so umetni pameti kaj narekovali. 
Take komunikacije s »stroji« so se 
tudi zelo hitro privadili in jo po-
svojili.

Zgornje vrstice imajo seveda 
jasen namen – kar najbolj avto-
matizirati uveljavljene postopke 
in načine dela, saj tako vse de-
luje hitreje in ustvarja več dobič-
ka. Avtomatizacija se je komaj 
dobro začela, na dolgi rok lah-
ko pričakujemo, da bo v pame-
tnih tovarnah zelo malo ali sko-
raj nič ljudi. A strah pred izgu-
bo delovnih mest je odveč – na-
stala bodo druga. Na tem mestu 
vsekakor delim mnenje z nekda-
njim svetovnim šahovskim prva-
kom Garijem Kasparovom, ki 
pravi, da so vsa delovna mesta, 
ki so ali še bodo izgubljena ob 
nadaljnjem dvigu umetne inteli-
gence in avtomatizacije, prepro-
sto kolateralna škoda v proce-
su napredka civilizacije. Ljudje 
se bomo pač morali preusmeriti 
v bolj ustvarjalne poklice, stva-
ri pa bodo sestavljali in varili ro-
boti. 

Programje nam  
spreminja svet
MIRAN VARGA
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azvoj programske opre-
me ima izjemen tempo. 
Orodje ali ogrodje, ki ga 

uporabljamo danes, bo morda že 
jutri zastarelo. Podjetje Coding 
Sans je spomladi opravilo zani-
miv pregled trga in  raziskavo ter 
izdalo publikacijo State of Soft-
ware Development Report 2018 
(brezplačno si jo lahko prenese-
te s strani www.codingsans.com/sta-
te-of-software-development-2018). V 
njej razkriva, kako  tehnološka 
podjetja – od malih do velikih – 
iščejo, najemajo in ohranjajo ta-
lente, upravljajo razvoj program-
ske opreme, eksperimentirajo 

Razvoj programske opreme je 
iz meseca v mesec večji izziv
Razvoj programske opreme nikdar ne zastane. Povze-
mamo raziskavo podjetja Coding Sans, ki je opravilo po-
snetek trenutnega stanja v tej industriji.
Miran Varga

R

Graf 1: Največji izzivi tehnoloških podjetij na 
področju razvoja programske opreme
Vir: Coding Sans, 2018.

z zunanjim izvajanjem razvo-
ja programske opreme in zago-
tavljajo kakovost programske 
kode. Poročilo razkriva tudi naj-
bolj priljubljene tehnologije in 
orodja za testiranje, nadzor nad 
različicami, vodenje projektov 
in komunikacijo med razvijalci. 
Oglejmo si ključne ugotovitve.

Upravljanje razvoja 
programske opreme in s 
tem povezani izzivi

Največji izziv sodobnih teh-
noloških podjetij, ki se ukvarja-
jo z razvojem programske opre-
me, so, verjeli ali ne, zmogljivosti 

razvojnih ekip. Te so pod priti-
skom, da nenehno snujejo nove 
različice in programe, a morajo 
hkrati tudi krpati starejše izdel-
ke. Za vse našteto seveda potre-
bujejo programerje, zato je drugi 
največji izziv povezan s pomanj-
kanjem tega kadra, oziroma no-
vačenjem teh ljudi in prepreče-
vanjem, da bi (u)šli h konkuren-
ci, ki jim (lahko) ponudi več de-
narja. Šele nato pridejo na vrsto 
izzivi, kot so določanje prioritet 
razvoja, deljenje znanja in naj-
boljših praks znotraj ekipe pro-
gramerjev in upravljanje časa.

Še bolj pomenljivo je sporoči-
lo, ki ga prinaša naslednji graf. 
V Coding Sans so anketo razde-
lili na dva dela – ločeno so an-
ketirali razvijalce (programer-
je) in njihove šefe. Odgovori so 
se na nekaterih področjih močno 

razlikovali. Razlika je seveda ne-
koliko pričakovana, saj progra-
mer in direktor razvoja na posa-
mezna področja pač gledata raz-
lično. Programerje skrbi pred-
vsem to, kako bodo in ali bodo 
posamezno programsko kodo 
končali pravočasno, direktorji pa 
se ubadajo z mislijo, kje najti do-
datne programerje, da bi bili kos 
vsem nalogam in pričakovanjem 
strank.

Premalo razvijalcev? 
V Indiji jih je še nekaj ...

S pomanjkanjem programer-
jev se tehnološka podjetja uba-
dajo že vrsto let, naloga pa po-
staja čedalje zahtevnejša, saj se 
povpraševanje po razvijalcih pro-
gramske opreme zelo povečuje – 
potrebujejo jih malone vsa teh-
nološka (in druga) podjetja. An-
ketirana ameriška podjetja so se 
podobno kot tamkajšnja proi-
zvodna podjetja že odločila delo 
predati zunanjim izvajalcem – 
za delno ali popolno predajo ra-
zvoja programske opreme zuna-
njim izvajalcem se je odločilo že 
več kot pol (52,5 %) anketiranih 
podjetij. 

JavaScript je močno 
premagal vse druge 
programske jezike

Ste se kdaj vprašali, katera 
orodja in programske jezike ima-
jo razvijalci programske opreme 
najraje? Daleč najbolj razširjen 
je programski jezik javascript, saj 
ga uporabljajo kar trije od petih 
programerjev, vsak tretji upora-
blja javo, vsak četrti pa python in 
C#. Med bolj priljubljenimi je še 
PHP z dobrimi 20 odstotki upo-
rabnikov, delež preostalih je zna-
tno nižji.

Seveda je raziskovalce pri Co-
ding Sans zanimalo tudi, kate-
re nove programske jezike na-
meravajo podjetja začeti upo-
rabljati v prihodnjem letu. Tu 
sta se nekaterim že sicer prilju-
bljenim pridružila še jezika go 
(16,8 %) in typescript (14, 9%), 
več kot tretjina anketiranih pa je 

Graf 2: Največji izzivi programerjev in direktorjev
Vir: Coding Sans, 2018.




