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Delo in šolanje 
od doma

MALI TEST

Razširimo  
mrežne valove
Wi-Fi mesh, prepletena mreža. V resnici gre 
za tehnologijo, ki spominja na brezžične 
ojačevalce, a z več skrite inteligence. Izmerili 
smo, kako se obnese v praksi.

NOVE TEHNOLOGIJE

Domači 
računalniki  
proti koronavirusu 
Vsakdo lahko svojo računsko moč donira 
velikim projektom, ki rešujejo življenja. 
Covid-19 nas je na to spet opomnil. Zagotovo je 
to bolj koristno kot rudarjenje kriptovalut.

MAJ
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Kako organizirati delo od doma in kako je slovensko 
šolstvo uspelo organizirati šolanje od doma. Kako se z 
moderno tehnologijo spopadajo učenci in učitelji?
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sak vidik IT-infrastruk-
ture je z leti postal ne-
verjetno zapleten. Izziv 

obvladovanja kompleksnosti pri-
naša imperativ poenostavitev. 

Že leta z zanimanjem prebe-
rem vsako napoved tehnološke 
prihodnosti. Strokovnjaki na po-
dročju infrastrukture IT le red-
ko omenjajo t. i. veliko sliko, raje 
se osredotočajo na mikrotren-
de, kot so hiperpersonalizacija 
uporabniške izkušnje, razširje-
na raba umetne inteligence, ro-
botska avtomatizacija v najrazlič-
nejših panogah, prehod na hibri-
dne oblačne modele, upravlja-
nje IT-storitev itd. Njihove napo-
vedi so informativne in koristne, 
le redko pa vsebujejo tudi kon-
kreten načrt, kako jih uresniči-
ti. Vsako podjetje, ki posluje vsaj 
desetletje, je za informatike noč-
na mora. Malodane povsod so v 
rabi še kakšni (pra)stari operacij-
ski sistemi, strežniki in predvsem 

aplikacije, za katere ni več ura-
dne podpore, mogoče niti njihov 
proizvajalec ne obstaja več. IT-
-okolje v podjetjih najpogosteje 
raste stopničasto – ko se kapaci-
tete obstoječega zapolnijo, se po-
skrbi za dvig na novo raven in ne-
kaj rezerve. A tak stopničasti ra-
zvoj in pogosto zelo heterogene 
rešitve (podjetja so pač kupila ti-
sto, kar je bilo v danem trenutku 
zanje najugodneje) danes pred-
stavljajo velike izzive na podro-
čju upravljanja IT-infrastruktu-
re in zagotavljanja neprekinjene-
ga poslovanja. Vsako načrtovanje 
prihodnosti in strategije IT bi mo-
ralo zato imeti že v prvi točki za-
pisano besedo poenostavitev.

Področje IT zadnja leta spo-
minja na okolje, kjer se je zgo-
dil veliki pok. Količina inovacij in 
tehnologij se je dobesedno raz-
letela – v vse smeri in s svetlob-
no hitrostjo. Samo poglejmo ra-
čunalniški oblak, t. i. prihodnost 

računalništva. Klasični ponudbi 
programske opreme, platform in 
infrastrukture kot storitve v jav-
nem ali zasebnem oblaku so sle-
dili hibridni oblačni modeli, ve-
čoblačnost, za oblak ustvarje-
ne rešitve, oblačna hramba, mi-
krostoritve, oblaki za razvijalce, 
oblaki za umetno inteligenco, 
virtualizirani zabojniki itd. Ne le 
povprečnemu Janezu, tudi infor-
matikom je vse težje razumeti, 
kaj te stvari so in kakšne možno-
sti ima(jo), kaj šele izbrati pra-
ve. Anketa podjetja Dynatrace je 
ugotovila, da kar trije direktorji 
informatike izmed štirih odkrito 
priznavajo, da jim kompleksnost 
IT-okolja močno otežuje delo.

Pa se področja kibernetske 
varnosti, ki se dnevno ukvarja 
z novimi grožnjami, novimi na-
padalci in novimi ranljivostmi, 
sploh še dotaknil nisem. Protivi-
rusne rešitve, požarni zidovi, sis-
temi odkrivanja vdorov, varnost 

v oblaku, upravljanje identitete 
in dostopa, spletni prehodi, ob-
veščanje o grožnjah, šifriranje/
dešifriranje podatkov, zagota-
vljanje skladnosti ... Da, tudi tu 
vlada kaos.

Kadrovsko in z znanjem pod-
hranjeni oddelki IT v podjetjih 
niso več kos vsem izzivom IT-
-sveta. Kompleksnost jih dobe-
sedno »ubija«, duši njihovo pro-
duktivnost. Ob vsem tem pa naj 
bi skrbeli še za uvajanje inovacij, 
kot so umetna inteligenca, avto-
matizacija, internet stvari, teh-
nologije veriženja podatkovnih 
blokov in druge, v posel. Ne gre.

Prihodnost informacijske in-
frastrukture temelji na ukrotitvi 
kompleksnosti. Čas je, da podje-
tja združijo strategije, storitve in 
tehnologije v razumljive ter pre-
bavljive celote, saj bodo lahko le 
tako videla, razumela in izkori-
stila resnične priložnosti digital-
ne dobe. 

Nujnost  
poenostavitev
MIRAN VARGA
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oogle se je že lani name-
nil okrepiti svojo falan-
go podatkovnih centrov 

z namenom zagotavljanja trpe-
žne hrbtenice za internet pri-
hodnosti. V lanskem letu je za-
čel graditi štiri nove podatkov-
ne centre v ameriških mestih Ne-
vada, Teksas, Ohio in Nebraska, 
projekt pa je težak dobrih 13 mi-
lijard ameriških dolarjev. Gradijo 
tudi drugi tehnološki velikani in 
vsa podjetja, ki se zavedajo, kako 
pomembna je za njihovo poslo-
vanje sodobna IT-infrastruktura.

Panoga IT se pripravlja na dra-
stične spremembe, ki jih prina-
šajo omrežja 5G in internet stva-
ri. Hitrejše ustvarjanje, prena-
šanje in obdelovanje podatkov 
bodo znatno povečali obremeni-

tev podatkovnih centrov v priho-
dnje. 2020 prinaša več novosti in 
drastične spremembe v delova-
nje podatkovnih centrov. Njiho-
vi lastniki in upravitelji bodo mo-
rali natančno preučiti, kako svet 
postaja hitrejši v načinu, kako 
ustvarja, obdeluje in deli podat-
ke, ter temu prilagoditi način de-
lovanja podatkovnih centrov. 

Internet stvari in 
računalništvo na robu

O internetu stvari (IoT) in ra-
čunalništvu na robu pišemo že 
dlje časa, letos pa oba definitiv-
no stopata v ospredje. Številna 
podjetja internet stvari upora-
bljajo v svojih storitvah. Podat-
kih inteligentnih naprav poma-
gajo oblikovati boljšo varnostno 
krajino, znižujejo stroške vzdr-
ževanja opreme, zagotavljajo iz-
boljšane uporabniške izkušnje 
in podporo strankam. IoT pod-
jetjem pomaga rasti in se izbolj-
ševati. Ker tako rekoč vsako pod-
jetje uporablja neko (centrali-
zirano) obliko shranjevanja po-
datkov v oblaku, hitro narašča-
joče količine ustvarjenih podat-
kov že kažejo na neidealnost ta-

kšne zasnove – oblak vendarle ni 
najboljša možnost za agregacijo 
vseh podatkov naprav IoT. Prav 
zato pospešeno raste t. i. raču-
nalništvo na robu, z njim pa tudi 
miniaturni podatkovni centri – 
na robu omrežja.

Robno računalništvo bo brž-
kone prineslo levji delež napred-
ka v svetu podatkovnih centrov. 

Ponudniki podatkovnih stori-
tev morajo te – skupaj s podat-
ki in z računalniškimi zmoglji-
vostmi – premakniti bliže svojim 
uporabnikom. Le tako lahko za-
gotovijo hitrejšo in boljšo stori-
tev za uporabnike. Robno raču-
nalništvo je učinkovito, zagota-
vlja boljše delovanje in varnost 
tudi klasičnih podatkovnih cen-
trov (saj so ti potem manj obre-
menjeni) ter skrajša čase more-
bitnih izpadov (delovanja stori-
tev). Bolj kot bomo uporabljali 
naprave IoT, več bo podatkovnih 
centrov na robu.

Peta dimenzija 5G

Mobilna omrežja pete genera-
cije (5G) bodo v prihodnjih letih 
postala standard. Infrastrukture 
za zagotavljanje pokritosti in de-
lovanja omrežij 5G bodo ključ-
nega pomena. Brezžično oziro-
ma mobilno omrežje 5G premo-
re tri bistvene lastnosti: zagota-
vlja mobilno širokopasovno ši-
rokopasovna povezavo hitrosti 
vsaj 100 Mbps, podpira komuni-

kacijo med stroji (M2M) z gosto-
to do 100.000 povezav na kva-
dratni kilometer in nudi ultra 
nizko stopnjo zakasnitve pri ko-
munikaciji (latenca pod 10 mi-
lisekund). V praksi naj bi bila 
omrežja 5G vsaj 10-krat zmo-
gljivejša od obstoječih omre-
žij 4G, ko gre za hitrosti preno-
sa podatkov, a še bolj impresivna 

bo njihova pokritost. Na kvadra-
tnem kilometru bodo lahko s si-
gnalom in podatki pokrila več 
milijonov naprav.

Odvisnost od odprte kode

Številni podatkovni centri že 
uporabljajo odprtokodne reši-
tve. V prihodnjih letih bo prilju-
bljenost teh še zrasla, saj potre-
ba po zagotavljanju povezav in 
storitev večjemu številu naprav 
in uporabnikov zahteva tudi več 
procesorskih jeder in licenc, kar 
za lastnike podatkovnih centrov 
v primeru rabe komercialne pro-
gramske opreme predstavlja ve-
dno večji strošek. Vedno več po-
datkovnih centrov zato vsaj v 
nekaterih segmentih že upora-
blja odprto kodo, predvsem na 
področju robnega računalni-
štva, avtomatizacije in upravlja-
nja strojne opreme. Ker se podat-
kovni centri vedno bolj zanašajo 
na odprtokodno tehnologijo, ra-
ste priljubljenost odprtokodnih 
operacijskih sistemov. Trenutno 
prednjačita predvsem Ubuntu 
Server in CentOS 8. 

Avtomatizacija in umetna 
inteligenca

Umetna inteligenca prodi-
ra v vse pore naših življenj, pre-
skočila ni niti podatkovnih cen-
trov. Ti vedno bolj računajo na-
njo, predvsem z vidika avtoma-
tizacije upravljanja ter opravlja-
nja tipičnih nalog skrbnikov – 
tako na področju ustvarjanja in 
vzdrževanja virtualnih strojev 
kot zagotavljanja varnosti. Letos 
bi lahko videli prebojne dosežke 
na področju samoprogramira-
nja in samozdravljenja grozdov 
v podatkovnih centrih. Virtualni 
programski zabojniki se utegne-
jo zato znati samodejno posoda-
bljati in ustrezno namestiti. Raz-
vijalci si bodo prizadevali gradi-
ti na teh sistemih, saj avtomati-
zacija ne prinaša le divje učinko-
vitosti, temveč prihrani ogromno 
časa in denarja. Popolnoma av-
tomatiziran podatkovni center bi 
bil lahko že tik za vogalom.  

Novo tehnološko desetletje 
za podatkovne centre
Življenjska doba podatkovnega centra je okoli 
deset let. Letos in v prihodnjih letih bodo številni 
podatkovni centri doživeli prenove, gradijo se novi. 
Preverili smo, kaj bo njihovo množenje gnalo v 
prihodnje. 
Vinko Seliškar
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