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Računalniška 
prevetritev

DOSJE

Vojna konzol
Letošnja praznična nakupovalna sezona bo 
prinesla novo generacijo igralnih konzol, ki 
bodo v dnevni sobi omogočale igranje do 
zdaj nevidenih naslovov. Ker je množična 
posvojitev za zdaj neobstoječih naprav še 
daleč, smo preverili, kaj poleg računalnika 
še obstaja na hitro rastočem trgu digitalne 
zabave.

DOSJE

Ne kopiraj me 
Pred vsesplošno razširjenostjo interneta so 
se digitalne vsebine delile na disketah in 
zgoščenkah različnih oblik. Preprečevanje 
nezakonite uporabe avtorsko zaščitenih vsebin 
je tedaj v glavnem slonelo na preprečevanju 
kopiranja medijev ali onemogočenju delovanja 
kopiranih inačic. 
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Ob koncu poletnih počitnic se jeseni marsikdo spravi 
k nakupu novega računalnika, zato smo se pri Monitorju 
lotili večjega preizkusa računalnikov, namenjenih doma-
čim uporabnikom.
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a se izognemo dolgo-
veznemu uvodu, ga za-
stavimo s trditvijo: da-

nes velika večina med nami, tako 
posamezniki, še bolj pa podje-
tja, za svoje normalno prežive-
tje sodobnega dneva potrebu-
je podatkovni center. Bodisi la-
stnega ali pa vsaj povezavo s tu-
jim. Saj ste danes že bili na Face-
booku ali vsaj poslali elektron-
sko sporočilo, kajne? In ko go-
vorimo o podatkovnih centrih, 
si pogosto predstavljamo omare 
z veliko diski in procesorji. Pre-
malo. Gre za zapletene skupke 
strežnikov, usmerjevalnikov, sti-
kal, varnostnih sistemov, siste-
mov za hrambo podatkov. Da pa 
vse skupaj deluje nemoteno, kar 
je v resnici najpomembnejša pri-
oriteta vsakega upravljavca, so 
tu še sistemi, ki skrbijo za nepre-
trgano napajanje, kamor sodijo 
UPS in nadomestni generatorji, 

sistemi za prezračevanje in hlaje-
nje ter povezave. Najprej tiste, ki 
med sabo povezujejo strežnike in 
gruče ter tudi tiste, ki vodijo do 
zunanjih omrežij. Ker se v takih 
ustanovah hranijo tudi najgloblje 
skrivnosti podjetij, a tudi držav, 
je seveda vse skupaj zavarovano 
kot bančni trezorji. V podatkovni 
center obiskovalce povabijo bolj 
izjemoma. V nekaterih, tako je 
tudi pri peščici slovenskih, vas ob 
vstopu in izstopu celo po tihem 
stehtajo, pač da preverijo, ali ni 
iz centra kaj odšlo z vami. Ali pa 
da niste – kar je pogosto še huje 
– česa pustili tam.

Slovenija s svojimi vročimi po-
letji za podatkovne centre ni naj-
primernejša država. Globalni ve-
likani jih zato najraje gradijo v 
hladnih severnih deželah, kjer 
lahko potem velik del hlajenja 
poverijo kar materi naravi. Kljub 
temu pa je takih ustanov tudi pri 

nas zraslo kar nekaj. K sodelova-
nju smo povabili tiste največje in 
tudi nekaj butičnih. Večina se je 
prijazno odzvala in nam posre-
dovala bolj ali manj podrobne 
podatke, nekateri so nas povabili 
kar na obisk, so pa bili tudi taki, 
ki so sodelovanje odklonili.

Kanček zgodovine

Vsekakor začnimo z nekaj 
zgodovinskega pregleda. Gene-
za podatkovnih centrov je prav-
zaprav stara toliko kot računal-
ništvo. Unix, ki se je pojavil v se-
demdesetih letih prejšnjega sto-
letja, je bil v veliki meri zasno-
van na razmerju odjemalec – 
strežnik, kar je omogočalo sou-
porabo virov med več uporabni-
ki. V osemdesetih so računalni-
ki PC začeli počasi nadomešča-
ti drage in okorne osrednje ra-
čunalnike, mainframe, kot jih 
tudi imenujemo, obenem smo 

Butični,  
a v koraku s časom
Google jim ima 20, 
še trije so v gradnji, 
Microsoft kar 160. 
Za Amazon niti ne 
poznamo števila, 
vemo pa, da ima po 
svetu vzpostavljen 
nekakšen svoj vzporedni 
internet. Govorimo o 
podatkovnih centrih. 
Kaj pa slovenska 
podjetja? Drži, večina 
jih je premajhnih, da 
bi vzdrževala svoje 
strežniške gredice, 
kljub temu pa se tudi 
pri nas, za sedmimi 
ključavnicami skrivnosti, 
skrivajo solidne in 
zmogljive ustanove. 
Matic Gselman
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dobili še dovolj prepustne omre-
žne protokole in računalniki so 
potrebno datoteko z oddalje-
nega strežnika nenadoma lah-
ko pridobili malone enako hitro 
kot z lastnega diska. No, nato je 
v zgodbo vstopil še internet, ki je 
vsemu skupaj dodal krepko brco 
pospeška. 

Skratka, tam nekje konec de-
vetdesetih, v času dot.com evfo-
rije, je vsakodnevna izmenjava 
digitalnih vsebin za resna podje-
tja prerasla majhno, bolj ali manj 
lično zasnovano strežniško oma-
rico v direktorjevi pisarni. Ko gre 
za zasebne uporabnike, pa je bil 
prelomen trenutek, ko je postalo 
jasno, da bo prostor za hrambo 
naših podatkov brezplačen, če 
bomo v zameno pozabili na za-
sebnost in privolili v trženje tiste-
ga, kar pač v njih hranimo. To je 
bil čas, ko je potreba po strežni-
ških farmah, tako smo jih pogo-
sto imenovali v tistih časih, na-
ravnost eksplodirala. 

Potem je prišla oblačna era, ki 
je potrebe po podatkovnih cen-
trih še povečala. Za začetnika 
moramo šteti Amazon, ki je leta 
2002 predstavil svoj AWS, sledil 
je Google, ki je leta 2004, kot se 
spomnimo, vsakemu uporabni-
ku Gmaila revolucionarno pripi-
sal še (zastonjski!) gigabajt pro-
stora na svojih strežnikih. Slabih 
deset let pozneje je že kakih 40 
odstotkov svetovnih podjetij ve-
čino svojega poslovanja preneslo 
tja gor. V oblak. 

Tam okoli leta 2000 je posta-
lo jasno, da podatkovni centri na 
tak način ne bodo dolgo dobičk-
onosni. V prvi vrsti zaradi stroj-
ne opreme, ki je zaradi lovljenja 
Moorovega zakona postajala vse 
bolj energetsko požrešna, obe-
nem pa je prav zaradi tega pro-
izvajala tudi enormne količine 
toplote in zato potrebovala ve-
liko hlajenja. Energetski stroški 
še danes lahko predstavljajo tudi 
polovico obratovalnih stroškov 
posameznega centra. Začel se je 
trend izboljšanja učinkovitosti, 
ekološkosti, dobili smo prve t. i. 
zelene podatkovne centre.

Dandanašnji gre pogosto za 
skupek velikih industrijskih 
objektov, okoli katerih se je iz-
oblikovala cela industrija sto-
ritev. Podjetja lahko najamejo 
zgolj prostor, varovanje, hlaje-
nje in druge postranske storitve 
ali pa se preprosto odločijo, da 

se ne želijo več ubadati z nakupi 
in vzdrževanjem strojne in pro-
gramske opreme ter najamejo 
vse. Oziroma natanko tisto, kar 
potrebujejo in kolikor časa potre-
bujejo.

Kam vodi pot v bodoče, je ver-
jetno jasno vsem. Kmalu bodo 
doma in v pisarnah le še odje-
malci z zasloni, medtem ko se 
bosta hramba in procesiranje po-
datkov odvijala nekje tam daleč, 
v podatkovnih centrih. Celo igre 
se bodo počasi odselile v oblak.

Razvrščanje

Podatkovni centri so različ-
ni. Največkrat naletimo na kla-
sifikacijo po lestvici Uptime In-
stituta. Ta upošteva zagotovljeni 
čas razpoložljivosti, s čimer do-
loča bolj njihovo namembnost 
kot zmogljivost. Podatkovni cen-
ter pač najamemo glede na po-
membnost podatkov in procesov 
ter na drugi strani glede na po-
nudnikovo zagotavljanje primer-
no neprekinjenega poslovanja. 
Uptime centre deli v štiri stopnje 
(angl. tiers). Prva, tj. Tier I (za-
gotovljena 99,671-odstotna raz-
položljivost), je osnovna in zah-
teva le neprekinjeno dovajanje 
električne energije. Naslednja, 
Tier II (zagotovljena 99,741-od-
stotna razpoložljivost), zahte-
va večino podvojenih kapacitet, 
kar velja tudi za generatorje in 
sisteme za hlajenje. Centri Tier 
III (zagotovljena 99,982-odsto-
tna razpoložljivost) zagotavlja-
jo možnost vzporednega vzdrže-
vanja, kar pomeni, da lahko od-
pove katerakoli komponenta, pa 
bo delovanje še vedno nemote-
no. Zadnja, Tier IV (zagotovlje-
na 99,995-odstotna razpoložlji-
vost), pa se imenuje tudi Fault 
tolerant in zagotavlja redundan-
co čisto vsakega procesa in ele-
mentov zaščite podatkovnega 
toka. Noben izpad ali napaka ne 
pomeni zaustavitve delovanja. 

Obiskani centri so večinoma 
razporejeni v Tier III, štirice pri 
nas nima certificirane še nihče. 
Telekomovi centri so z njo skla-
dni (ne pa tudi certificirani), o 
uradnem prehodu pa razmišlja-
jo ob snovanju novega podatkov-
nega centra. Težava je, da pri nas 
še ni dovolj povpraševanja po ta-
kih storitvah, zato drago certifi-
ciranje za zdaj ne bi imelo pre-
več smisla. Še tole: vmes bomo 
tu in tam dolgočasno navajali 

certifikate. Ne zato, da bi zvene-
li birokratsko, pač pa zato, ker 
tole morda bere kdo, ki išče pri-
mernega ponudnika. Certifika-
ti in standardi so v tem poslu ne-
kakšni ekvivalenti diplomam in 
doktoratom nas običajnih smr-
tnikov.

Pošta Slovenije

Pošta Slovenije je svoj prvi po-
datkovni center, namenjen trže-
nju s tem povezanih storitev, po-
stavila leta 2002. Kot Amazon. 
A v resnici tudi oni z vizijo neka-
kšne tranzicije, po kateri bi svoje 

tradicionalne storitve pospremili 
z naborom najsodobnejših. Pošta 
trenutno razpolaga z osmimi lo-
kacijami, v skupni izmeri več kot 
800 m2, geografsko pa se naha-
jajo v Mariboru in Ljubljani. Z lo-
kacijsko podvojenostjo poskrbijo 
za zakonsko zagotavljanje smer-
nic pri upravljanju IT-infrastruk-
ture, ki zahteva dve najmanj 30 
km oddaljeni ločeni lokaciji, na 
ločenih potresnih conah. Centri 

 Notranjost podatkovnega centra Pošte Slovenija.

 Pošta Slovenije vam lahko po-
datkovni center dostavi v tudi 
v kontejnerju.




