
2 september 2020 

EVIDENCA

30

56 62

FOKUS

Vedno večje  
in vedno ceneje

DOSJE

Digitalizirajmo 
državo
Danes je Estonija ena najbolj naprednih 
dežel na svetu. Tega ji pred skoraj tridesetimi 
leti, ko se je osvobodila sovjetskega jarma, 
ne bi pripisali. A kombinacija progresivnih 
idej, strateške lege in dobro udejanjenih 
družbenih inovacij je omogočila točno to. 
Kako jim je torej uspelo?

NOVE TEHNOLOGIJE

Obrisi prihodnosti
Brezžični internet, ki uporablja svetlobo 
namesto radijskih valov, naglavni senzorji za 
branje možganskih valov, očala s spremenljivo 
goriščno razdaljo in čipi, ki se samo sestavljajo. 
Pred časom so jih predstavili (zagonska) 
podjetja, univerze ali inštituti z delujočimi 
prototipi. Nestrpno čakamo, katerim bo uspelo 
zlesti na prodajne police.
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Televizorji, ki jim je nekoč grozilo »izumrtje«, saj je bilo 
pričakovati, da jih bodo nadomestili računalniki, doži-
vljajo preporod. Vgrajena pamet in predvsem njihova ve-
likost sta jim zagotovili pomembno mesto v naših domo-
vih.
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48 Huawei  
P40 Pro+
Huawei P40 Pro+ je resnično izjemen 
kos strojne opreme. Kar 10-kratni 
optični zum, izredno hitro brezstično 
polnjenje, hitro delovanje in odličen 
zaslon. Žal na njem ne bomo našli 
Googlovih aplikacij in storitev.
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cenarijev, kaj vse gre 
lahko narobe v (raču-
nalniškem) oblaku, ne 

manjka. Praktično so identič-
ni situacijam, ki se nam lahko 
zgodijo v lokalnem IT-okolju, a 
z dodatnim tveganjem, poveza-
nim z izpadom povezljivosti in 
storitev. 

Kaj je torej najhujše, kar se 
lahko zgodi ponudniku oblač-
nih storitev? Odvisno, koga 
vprašate. Če vprašate osebo ali 
oddelek, ki skrbi za stike z jav-
nostjo, je to vsak daljši in oči-
tno zaznaven izpad delovanja. 
Ta je pravzaprav širša težava, 
saj ni omejen zgolj na ponudni-
ka ali podjetje, ki je doživelo iz-
pad, temveč (negativno) vpli-
va na celotno IT-industrijo. Tre-
nutno smo v fazi, ki bi jo lahko 
označili za dozorevanje oblačne 
ponudbe. Motnje v zagotavlja-
nju storitev iz oblaka so manj 
pogoste kot v preteklosti in na-
vadno trajajo krajši čas – pogo-
sto zgolj nekaj sekund ali minut, 
česar večina uporabnikov sploh 
ne opazi. A izpadi podatkovnih 

centrov (beri: oblakov) se do-
gajajo, zato so tudi izpadi stori-
tev neizogibni. In ko se pojavijo, 
bodo najbolj jezni med uporab-
niki, pa naj so to podjetja, kate-
rih poslovanje je odvisno od kri-
tičnih aplikacij v oblaku, ali do-
mači uporabniki, ki zgolj visijo 
na družbenih omrežjih, zagnali 
vik in krik. Njihov glas se bo sli-
šal daleč, ugled ponudnika (ali 
drugega krivca, če bo ta jasen) 
bo omadeževan, poslovni izidi 
pa slabši.

Z nedelovanjem oblakov ni 
šale. Če vprašate vzdrževalce 
oblakov, bodo skrbi naslovili z 
odpovedjo strojne opreme. Na 
udaru so predvsem diski in po-
goni SSD. Ti opravljajo tlako bra-
nja in pisanja podatkov v aplika-
cijah, ki so med uporabniki naj-
bolj priljubljene in praktično ne 
poznajo predaha. Odpovedi di-
skov v strežnikih navadno dose-
gajo med enim in tremi odstotki, 
ravno toliko, da sistemski skrb-
niki ne morejo mirno spati, saj 
jih skoraj vsak dan čaka kakšna 
obnova podatkov iz varnostnih 

kopij ali ponovno vzpostavljanje 
polja RAID. Ob res veliki smo-
li ali malomarnosti lahko pri-
de celo do črnega scenarija – iz-
gube podatkov stranke. To se si-
cer bistveno pogosteje dogaja v 
lokalnih IT-okoljih kot v oblaku, 
kjer so podatki pogosto shranje-
ni vsaj dvakrat.

Varnostne strokovnjake skr-
bita vsaka nova ranljivost in po-
večana aktivnost digitalnih ma-
lopridnežev (beri: hekerjev). 
Ugled ponudnika oblačnih sto-
ritev je zanje hiša iz kart. Skoraj 
vsak javnosti znan varnostni in-
cident ga lahko povsem poruši. 
Digitalnih groženj pa danes do-
besedno mrgoli. Čeprav so po-
datkovni centri nadpovprečno 
varovana okolja, imajo vseeno 
veliko tarčo na svojem hrbtu, saj 
hranijo obilo za napadalce vre-
dnih podatkov.

Lastnike podatkovnih centrov 
skrbijo naravne in druge kata-
strofe, takšne, ki bi za dlje časa 
prekinile podatkovne povezave 
ali dobavo električne energije. 
Ali pa požar ali poplava, čeprav 

so sodobni podatkovni centri 
zelo premišljeno zasnovani in so 
tovrstne težave velika redkost. 
Na potrese, udare strel, cunami-
je in podobno pa ljudje vendarle 
nimamo večjega vpliva.

»Koronavirusna kriza« je pre-
izkusila ponudnike oblakov na 
načine, ki jih nihče izmed njih ni 
mogel napovedati vnaprej. Indu-
strija je doživela prej redko viden 
preizkus ohranjanja razpoložlji-
vosti in stabilnosti ob nenadnem 
in ogromnem porastu povpraše-
vanja. Prebivalstvo po svetu je 
skoraj čez noč postalo odvisno 
od oblačnih storitev, saj so bile te 
ključne, da smo ljudje še naprej 
(skoraj nemoteno) delali, se uči-
li in zabavali.

In čeprav so se ponudniki sto-
ritev javnih računalniških obla-
kov v prvi polovici leta precej do-
bro izkazali, so skoraj vsi velika-
ni morali priznati, da imajo na 
trenutke resne težave. A zaupa-
nje javnosti v poslovni model 
oblačnih IT-storitev se še vedno 
krepi – ker boljšega od oblakov 
ta hip nimamo. 

 
Oblakom ni lahko
MIRAN VARGA
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e pred desetimi leti je ta-
krat moderno računal-
ništvo temeljilo na IT-

-ekipi, ki so jo sestavljali skrbni-
ki podatkovnih centrov, skrbniki 
omrežja ter programerji. Za po-
slovanje ključne aplikacije so te-
kle vsaka na svojem ločenem (a 
pogosto podvojenem) strežniku, 
v rabi so bile monolitne IT-stori-
tve, veliko je bilo ročnega dela z 
nadgrajevanjem in s posodablja-
njem. To je vodilo do stopniča-
stega razvoja IT-okolja, kar je za 
podjetja predstavljalo občasne, a 
resne izzive. Na trenutke je bilo 
namreč IT-virov premalo, spet 
drugič preveč – pa jih je bilo vse-
eno treba plačati. To je bila pač 
cena ustvarjanja konkurenčne 
prednosti ob pomoči napredne 
poslovne programske opreme.

Danes je stanje že precej dru-
gačno, predvsem oblačno. Pod-
jetja uporabljajo več oblačnih 
okolij, hibridne oblačne postavi-
tve, storitve brez strežnikov itd. 
V svetu, kjer je IT-infrastruktu-
ra praktično opredeljena s pro-
gramsko kodo, se vse odvija hi-
treje. Programska oprema kot 
storitev iz oblaka (SaaS) je pred 
desetletjem predstavljala vse-
ga dva odstotka vse programske 
opreme, letos pa že skoraj četrti-
no (ocena znaša 23 odstotkov). 
Dejstvo je, da vse postaja močno 
opremljeno s programsko kodo, 
saj tudi ponudba platform kot 
storitev (PaaS) in infrastruktu-
re kot storitve (IaaS) močno na-
rašča, obseg te oblačne ponud-
be pa naj bi se glede na današnje 
razmere, ki se finančno že meri 
v več deset milijardah evrov, do 
leta 2022 kar podvojil.

Kako bo to mogoče? Šlo bo za 
organski prehod v oblak. Čeprav 
se na prvi pogled zdi, da je danes 

že vse v oblaku, vendarle ni tako. 
Kar 77 odstotkov poslovne pro-
gramske opreme, ki jo uporablja-
jo podjetja, še vedno teče na stre-
žnikih na njihovi lokaciji. Ta de-
lež naj bi, kot že omenjeno, v na-
slednjem desetletju pospešeno 
strmoglavil, saj se bodo v oblak 
preselile tako platforme kot in-
frastrukturni viri, na katerih teče 
poslovna programska oprema. 
Tudi v nadaljevanju opisani tren-
di bodo znatno spremenili način 
razvoja in dostave poslovne pro-
gramske opreme.

Podprto z umetno 
inteligenco

Z naprednimi sodobnimi teh-
nologijami, kot sta umetna in-
teligenca in strojno učenje, lah-
ko poslovna programska oprema 
doseže povsem nove ravni delo-
vanja. Na ta način podprte »pa-
metne« poslovne aplikacije lahko 
zaposlenim pomagajo do lažjega 
dostopa do kritičnih podatkov o 
strankah. Podatki, kot so pretekli 
računi, transakcije in plačilni po-
goji, se lahko v prilagojeni obliki 
dostavijo vsakemu uporabniku 
poslovnega sistema, kar bo vo-
dilo do boljšega zadovoljevanja 
potreb strank in učinkovitejšega 
zaključevanja poslov. Aplikacije, 
podprte z umetno inteligenco, 
prinašajo novosti na praktično 
vsa področja delovanja podjetij, 
tudi v kadrovsko službo. Ne po-
magajo le »pregledati« na tisoče 
prošenj in življenjepisov za posa-
mezno delovno mesto z izbrani-
mi kriteriji (in ključnimi beseda-
mi), naprednejše med njimi lah-
ko analizirajo delo zaposlenih in 
razvijejo (bolj) optimalen urnik 
dela zaposlenih.

Gartnerjevi analitiki ocenju-
jejo, da bo kar 40 odstotkov 

novorazvitih poslovnih aplika-
cij in programov že vključeva-
lo tehnologije umetne inteligen-
ce. Te številke so pričakovane, saj 
vedno več ponudnikov program-
ske opreme testira in s pridom 
uporablja algoritme umetne in-
teligence v svojih poslovnih reši-
tvah, ta trend pa naj bi se v pri-
hodnje le še okrepil. Razloge gre 
iskati je v tem, da lahko množič-
ne podatke učinkovito analizi-
rajo in obdelujejo le s strojnim 
učenjem in z umetno inteligen-

co podprta orodja, denimo orod-
ja BI, aplikacije za poslovno po-
ročanje itd. Po zaslugi omenje-
nih tehnologij tudi prenovlje-
ni poslovni informacijski sistemi 
postajajo učinkoviti kot še niko-
li doslej.

Skrb za (kibernetsko) 
varnost

O tem, katero poslovno pro-
gramsko opremo izbrati, vse po-
gosteje odloča tudi skrb ponu-
dnika za kibernetsko varnost. 
Nihče si namreč ne more privo-
ščiti, da bi bil v očeh poslovne 

javnosti videti ranljiv ali neza-
nesljiv. Kibernetska varnost skr-
bi tako podjetja, ki uporabljajo v 
lokalnem okolju nameščeno pro-
gramsko opremo, kot tista s pro-
gramskimi storitvami iz obla-
ka. Slaba petina (18 odstotkov) 
podjetij je namreč v preteklem 
letu doživela vsaj en varnostni 
incident. Raziskava Cloud Secu-
rity Spotlight ugotavlja, da pod-
jetja skrbijo predvsem izgube in 
uhajanje podatkov (67 odstot-
kov) ter grožnje zasebnosti po-

datkov (61 odstotkov) in kršitve 
zaupnosti (53 odstotkov). Skoraj 
vsa podjetja (91 odstotkov) pa 
skrbi varnost v oblaku, pri čemer 
se stopnja zaskrbljenosti močno 
razlikuje. Medtem ko je 22 od-
stotkov podjetij zelo zaskrbljenih 
za varnost v oblakih, večina ne 
»zganja panike«. Tako ponudniki 
programske opreme v oblaku kot 
varnostni strokovnjaki so si eno-
tni, da je za varnost programske 
opreme v oblaku v povprečju bo-
lje poskrbljeno kot v lokalnih IT-
-okoljih podjetij, saj specializira-
ni ponudniki premorejo ekipe 

Tudi poslovna programska 
oprema se seli v oblak(e)
Težko je slediti vsem trendom v industriji razvoja 
poslovne programske opreme, saj se stvari zelo hitro 
spreminjajo. A če želi podjetje doseči konkurenčno 
prednost na trgu, mora poiskati ponudnike, katerih 
rešitve nudijo najnovejše funkcije. 
Miran Varga

Š

t Kar 77 odstotkov poslovne 
programske opreme, ki jo 
danes uporabljajo podjetja, še 
vedno teče na strežnikih na 
njihovi lokaciji.




