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DOSJE

Prihodnost je tu
Tehnologija za pametna mesta že obstaja, 
prve praktične demonstracije pa imamo tudi 
že v Sloveniji. Telekom Slovenije in A1 sta 
nekaj mest po Sloveniji opremila s pametnimi 
tehnologijami, v načrtu pa so širitve še drugam.

NOVE TEHNOLOGIJE

Pametna hiša  
za vsakogar
Naj vas Siri ali Alexa ne zmami, zgradite si 
pametni dom sami, za sestavine pa uporabite 
cenene komponente iz kitajskih spletnih 
trgovin.
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Samsung v svojo »srednjo« 
serijo telefonov Galaxy A po 
novem sproti dostavlja vse, kar je 
novega, na tržišču in v razvojnih 
laboratorijih. Tudi trenutno 
najhitrejše polnjenje, ki ga 
zmorejo Samsungovi telefoni.
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prašanje vrednosti oseb-
nih podatkov je ključne-
ga pomena za današnje 

gospodarstvo. Podatki so po-
stali najpomembnejše strateško 
sredstvo podjetij. Družbi Goo-
gle in Facebook sta med najve-
čjimi podjetji na svetu, vsaj po tr-
žni kapitalizaciji, ki jo delničarji 
in strokovna javnost vrednotijo 
prek števila uporabnikov in pred-
vsem podatkov, ki jih premoreta. 
Za podatke pravijo, da so nafta 
digitalnega sveta. Mogoče res, a 
le, če jih znamo bodisi vpreči, da 
delajo za nas in prinašajo denar, 
bodisi, da že sami po sebi nosijo 
informacije, ki jih lahko spreme-
nimo v vrednost.

Ne glede na uredbo GDPR in 
marketinška predavanja so da-
nes osebni podatki uporabni-
kov vredni ravno toliko, kolikor 
je nekdo pripravljen plačati za 
njihovo pridobitev. Podatkovno 
usmerjena podjetja so zato bo-
gata, še posebej, če se njihovo 

število uporabnikov meri v mili-
jonih. Še več, pogosto posame-
znega uporabnika ni mogoče ku-
piti, temveč le komplet njih. Se 
še spomnite odločitve, da Face-
book kupi Instagram? Za vsake-
ga izmed (takratnih) 600 milijo-
nov uporabnikov, ki so »le nala-
gali slike na splet«, je odštel do-
brih 30 ameriških dolarjev. Me-
nite, da se je kupnina v višini 
19 milijard ameriških dolarjev v 
sedmih letih že povrnila? Prav 
verjetno, in to že skozi oglaševal-
ski denar, pri čemer je uporabni-
kov in oglaševalskih dolarjev iz 
leta v leto več. 

Hitra analiza (beri: taka čez 
palec) pokaže, da so velika pod-
jetja, ki so v zadnjih letih kupo-
vala manjša in obetavna podjetja 
oziroma predvsem njihove upo-
rabnike in podatke, odštela med 
15 in 40 dolarji za uporabnika. 
Veliko ali malo? Prepričan sem, 
da so ta podjetja zelo natanč-
no izračunala točko preloma, še 

pred njo pa ocenila t. i. vrednost 
stranke med življenjsko dobo – 
torej, koliko prihodkov jim bo ta 
ustvarila v prihodnje.

Seveda uporabnike in po-
datke mastno plačujejo tisti, ki 
vedo, kako bodo z njimi služili. 
Tisti, ki znajo vpreči orodja po-
slovne analitike in poslovnega 
obveščanja ter znajo izkoristiti 
masovne podatke. S pridom je 
mogoče tržiti tudi podatke, ki jih 
podjetje prosto zbere na interne-
tu in tako ali drugače obdela (ali 
pa tudi ne). Posredniki podat-
kov se množijo kot gobe po dež-
ju (zagotovo jih je več sto), po-
datke uporabnikov (in tako re-
koč česarkoli drugega) pa pro-
dajajo za drobiž. Splošna ano-
nimizirana informacija o upo-
rabniku, npr. starost, spol in re-
gija, stane le 0,0007 ameriškega 
dolarja »po glavi«. Bolj usmerje-
ni podatki so že dražji, npr. po-
tencialne stranke finančnih sto-
ritev ali pa pacienti, ki bolehajo 

za določeno boleznijo, se bodo 
na seznamu kupcev osebnih po-
datkov znašli za 0,30 ameriške-
ga dolarja. V temnem delu sple-
ta pa še za manj.

V sodobnem gospodarstvu so 
podatki postali strateško sred-
stvo, ki podjetjem omogoča, da 
pridobijo konkurenčno pred-
nost ali jo ohranijo. Vsebuje-
jo namreč finančni potencial. 
Podjetja lahko podatke upora-
bijo za optimizacijo poslovanja: 
pridobivanje, zadrževanje in/
ali ciljanje kupcev, oblikovanje 
cen itd. Vrednost osebnih po-
datkov je še vedno v veliki meri 
odvisna od tega, kdo in kako ter 
v kakšnem kontekstu jih upora-
blja. Vrednost neobdelanih po-
datkov se giblje v stotinih cen-
tov, medtem ko obogateni, ana-
lizirani in preverjeni, ki jih je 
moč izkoristiti v posebne name-
ne, dosegajo tudi do sto dolar-
jev na posameznika. Kaj meni-
te, koliko stanejo vaši? 

Na podatkih (in denarju)  
svet stoji
MIRAN VARGA
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  Ste tehnični »evangelist«. Kaj 
pravzaprav počnete?

Vodim ekipo inženirjev iz sve-
ta poslovne programske opreme. 
Strankam pomagamo razumeti, 
kako v poslu izkoristiti storitve 
podjetja AWS. Gremo do strank 
in jih izobražujemo o oblaku in 
platformah, razložimo jim, kako 
graditi aplikacije v oblaku.

 Na katere tehnologije prisegate 
in katerih se bojite?

Osebno me zanima razvoj pro-
gramske opreme oziroma to, 
kako ga narediti čim produktiv-
nejšega. Programska oprema je 
pomembna za vsako podjetje. 
Zagotavljanje orodij in tehnik, s 
katerimi podjetja lahko izdela-
jo še boljšo programsko opremo, 
je velika stvar. Zanimajo me reši-
tve, ki zagotavljajo poenostavi-
tev dela uporabnikov. Veliko de-
lam na področju avtomatizacije, 
denimo testiranja aplikacij, zato 
se srečujem tudi z umetno inteli-
genco in s strojnim učenjem, saj 
sta pogosto del razvojnih kora-
kov, s katerimi jih želimo imple-
mentirati v današnjo poslovno 
programsko opremo. Kar pa za-
deva strah – sem tehnolog, nobe-
na tehnologija me ne prestraši. 
Zagovarjam pa pristop, da mora-
jo biti določene tehnologije regu-
lirane in nadzorovane. Vsekakor 

pa se jih ni treba bati, podobno 
kot se ne bojimo elektrike in av-
tomobilov. 

 Nekateri ljudje in podjetja se bo-
jijo novosti. Kako jih prepričati, naj 
jih ne bo strah oblaka, umetne in-
teligence, robotov itd.?

Nihče se ne boji oblaka, saj 
je standardiziran in že uvelja-
vljen. Predstavlja normalen na-
čin dela. Strah pred oblakom je 
bil morebiti prisoten pred dese-
tletjem, danes ga ni več. Če zač-
neš z ničle, ne kupuješ več stre-
žnikov, oblak je logična izbira. 
Podjetja se osredotočijo na tisto, 
kar jih dela edinstvene, za njiho-
vo strojno opremo pa vse pogo-
steje skrbi nekdo drug. Umetna 
inteligenca pa je vzpenjajoča se 
tehnologija, ki je še ne razume-
mo v celoti. Prisotna je na različ-
nih področjih. Imeti mora pravil-
no regulacijo, ki bo vodila v od-
govorno rabo. To je tudi pristop 

podjetja AWS, ki daje izjemno 
velik poudarek varnosti, zato 
strankam podrobno pojasnimo, 
kako kakšna sodobna tehnologi-
ja deluje.

 Vi imate dober pregled – v kate-
ro smer se razvijata oblak in tehno-
logija na splošno?

Opažam trend spreminja-
nja stvari v kar najenostavnejše 
storitve – to sta naravni cikel in 
smer oblaka. AWS posluša stran-
ke in išče nove funkcije, ki jim 
bodo pomagale poslovati bolje. 
Naš pristop je karseda hitro do-
dajati uporabne nove funkci-
je in oblikovati storitve. Več kot 
95 odstotkov idej zanje pride od 
strank – kar one želijo, to jim 
uresničimo.

 Kaj pa preostalih pet odstotkov?
Gre za naše ideje. Mogoče se 

zdi razmerje zelo čudno, a ni. 
Če nekdo želi X, mu ne bomo 

Nihče (več) se ne boji oblaka
Podjetja Amazon Web 
Services (AWS) ni tre-
ba posebej predstavlja-
ti, vedno večji del sve-
ta hrani svoje podatke v 
njegovem oblaku. Teh-
nični »evangelist« podje-
tja Ian Massingham je z 
nami delil več podrobno-
sti svojega dela in nam 
orisal bližnjo, pretežno 
oblačno prihodnost. 
Miran Varga




