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mrežne valove
Wi-Fi mesh, prepletena mreža. V resnici gre
za tehnologijo, ki spominja na brezžične
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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
oogle se je že lani namenil okrepiti svojo falango podatkovnih centrov
z namenom zagotavljanja trpežne hrbtenice za internet prihodnosti. V lanskem letu je začel graditi štiri nove podatkovne centre v ameriških mestih Nevada, Teksas, Ohio in Nebraska,
projekt pa je težak dobrih 13 milijard ameriških dolarjev. Gradijo
tudi drugi tehnološki velikani in
vsa podjetja, ki se zavedajo, kako
pomembna je za njihovo poslovanje sodobna IT-infrastruktura.
Panoga IT se pripravlja na drastične spremembe, ki jih prinašajo omrežja 5G in internet stvari. Hitrejše ustvarjanje, prenašanje in obdelovanje podatkov
bodo znatno povečali obremeni-
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MIRAN VARGA

sak vidik IT-infrastrukture je z leti postal neverjetno zapleten. Izziv
obvladovanja kompleksnosti prinaša imperativ poenostavitev.
Že leta z zanimanjem preberem vsako napoved tehnološke
prihodnosti. Strokovnjaki na področju infrastrukture IT le redko omenjajo t. i. veliko sliko, raje
se osredotočajo na mikrotrende, kot so hiperpersonalizacija
uporabniške izkušnje, razširjena raba umetne inteligence, robotska avtomatizacija v najrazličnejših panogah, prehod na hibridne oblačne modele, upravljanje IT-storitev itd. Njihove napovedi so informativne in koristne,
le redko pa vsebujejo tudi konkreten načrt, kako jih uresničiti. Vsako podjetje, ki posluje vsaj
desetletje, je za informatike nočna mora. Malodane povsod so v
rabi še kakšni (pra)stari operacijski sistemi, strežniki in predvsem

V

aplikacije, za katere ni več uradne podpore, mogoče niti njihov
proizvajalec ne obstaja več. IT-okolje v podjetjih najpogosteje
raste stopničasto – ko se kapacitete obstoječega zapolnijo, se poskrbi za dvig na novo raven in nekaj rezerve. A tak stopničasti razvoj in pogosto zelo heterogene
rešitve (podjetja so pač kupila tisto, kar je bilo v danem trenutku
zanje najugodneje) danes predstavljajo velike izzive na področju upravljanja IT-infrastrukture in zagotavljanja neprekinjenega poslovanja. Vsako načrtovanje
prihodnosti in strategije IT bi moralo zato imeti že v prvi točki zapisano besedo poenostavitev.
Področje IT zadnja leta spominja na okolje, kjer se je zgodil veliki pok. Količina inovacij in
tehnologij se je dobesedno razletela – v vse smeri in s svetlobno hitrostjo. Samo poglejmo računalniški oblak, t. i. prihodnost

računalništva. Klasični ponudbi
programske opreme, platform in
infrastrukture kot storitve v javnem ali zasebnem oblaku so sledili hibridni oblačni modeli, večoblačnost, za oblak ustvarjene rešitve, oblačna hramba, mikrostoritve, oblaki za razvijalce,
oblaki za umetno inteligenco,
virtualizirani zabojniki itd. Ne le
povprečnemu Janezu, tudi informatikom je vse težje razumeti,
kaj te stvari so in kakšne možnosti ima(jo), kaj šele izbrati prave. 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 napadalci in novimi ranljivostmi,
sploh še dotaknil nisem. Protivirusne rešitve, požarni zidovi, sistemi odkrivanja vdorov, varnost

v oblaku, upravljanje identitete
in dostopa, spletni prehodi, obveščanje o grožnjah, šifriranje/
dešifriranje podatkov, zagotavljanje skladnosti ... Da, tudi tu
vlada kaos.
Kadrovsko in z znanjem podhranjeni oddelki IT v podjetjih
niso več kos vsem izzivom IT-sveta. Kompleksnost jih dobesedno »ubija«, duši njihovo produktivnost. Ob vsem tem pa naj
bi skrbeli še za uvajanje inovacij,
kot so umetna inteligenca, avtomatizacija, internet stvari, tehnologije veriženja podatkovnih
blokov in druge, v posel. Ne gre.
Prihodnost informacijske infrastrukture temelji na ukrotitvi
kompleksnosti. Čas je, da podjetja združijo strategije, storitve in
tehnologije v razumljive ter prebavljive celote, saj bodo lahko le
tako videla, razumela in izkoristila resnične priložnosti digitalne dobe.


Internet stvari in
računalništvo na robu
O internetu stvari (IoT) in računalništvu na robu pišemo že
dlje časa, letos pa oba definitivno stopata v ospredje. Številna
podjetja internet stvari uporabljajo v svojih storitvah. Podatkih inteligentnih naprav pomagajo oblikovati boljšo varnostno
krajino, znižujejo stroške vzdrževanja opreme, zagotavljajo izboljšane uporabniške izkušnje
in podporo strankam. IoT podjetjem pomaga rasti in se izboljševati. Ker tako rekoč vsako podjetje uporablja neko (centralizirano) obliko shranjevanja podatkov v oblaku, hitro naraščajoče količine ustvarjenih podatkov že kažejo na neidealnost ta-

Ponudniki podatkovnih storitev morajo te – skupaj s podatki in z računalniškimi zmogljivostmi – premakniti bliže svojim
uporabnikom. Le tako lahko zagotovijo hitrejšo in boljšo storitev za uporabnike. Robno računalništvo je učinkovito, zagotavlja boljše delovanje in varnost
tudi klasičnih podatkovnih centrov (saj so ti potem manj obremenjeni) ter skrajša čase morebitnih izpadov (delovanja storitev). Bolj kot bomo uporabljali
naprave IoT, več bo podatkovnih
centrov na robu.

Peta dimenzija 5G
Mobilna omrežja pete generacije (5G) bodo v prihodnjih letih
postala standard. Infrastrukture
za zagotavljanje pokritosti in delovanja omrežij 5G bodo ključnega pomena. Brezžično oziroma mobilno omrežje 5G premore tri bistvene lastnosti: zagotavlja mobilno širokopasovno širokopasovna povezavo hitrosti
vsaj 100 Mbps, podpira komuni-

bo njihova pokritost. Na kvadratnem kilometru bodo lahko s signalom in podatki pokrila več
milijonov naprav.

Odvisnost od odprte kode
Številni podatkovni centri že
uporabljajo odprtokodne rešitve. V prihodnjih letih bo priljubljenost teh še zrasla, saj potreba 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 programske opreme predstavlja vedno večji strošek. Vedno več podatkovnih centrov zato vsaj v
nekaterih segmentih že uporablja odprto kodo, predvsem na
področju robnega računalništva, avtomatizacije in upravljanja strojne opreme. Ker se podatkovni centri vedno bolj zanašajo
na odprtokodno tehnologijo, raste priljubljenost odprtokodnih
operacijskih sistemov. Trenutno
prednjačita predvsem Ubuntu
Server in CentOS 8.

Avtomatizacija in umetna
inteligenca

tev podatkovnih centrov v prihodnje. 2020 prinaša več novosti in
drastične spremembe v delovanje podatkovnih centrov. Njihovi lastniki in upravitelji bodo morali natančno preučiti, kako svet
postaja hitrejši v načinu, kako
ustvarja, obdeluje in deli podatke, ter temu prilagoditi način delovanja podatkovnih centrov.

kšne zasnove – oblak vendarle ni
najboljša možnost za agregacijo
vseh podatkov naprav IoT. Prav
zato pospešeno raste t. i. računalništvo na robu, z njim pa tudi
miniaturni podatkovni centri –
na robu omrežja.
Robno računalništvo bo bržkone prineslo levji delež napredka v svetu podatkovnih centrov.

kacijo med stroji (M2M) z gostoto do 100.000 povezav na kvadratni kilometer in nudi ultra
nizko stopnjo zakasnitve pri komunikaciji (latenca pod 10 milisekund). V praksi naj bi bila
omrežja 5G vsaj 10-krat zmogljivejša od obstoječih omrežij 4G, ko gre za hitrosti prenosa podatkov, a še bolj impresivna

Umetna inteligenca prodira v vse pore naših življenj, preskočila ni niti podatkovnih centrov. Ti vedno bolj računajo nanjo, predvsem z vidika avtomatizacije upravljanja ter opravljanja tipičnih nalog skrbnikov –
tako na področju ustvarjanja in
vzdrževanja virtualnih strojev
kot zagotavljanja varnosti. Letos
bi lahko videli prebojne dosežke
na področju samoprogramiranja in samozdravljenja grozdov
v podatkovnih centrih. Virtualni
programski zabojniki se utegnejo zato znati samodejno posodabljati in ustrezno namestiti. Razvijalci si bodo prizadevali graditi na teh sistemih, saj avtomatizacija ne prinaša le divje učinkovitosti, temveč prihrani ogromno
časa in denarja. Popolnoma avtomatiziran podatkovni center bi
bil lahko že tik za vogalom. 
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