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Med rdečim in 
modrim taborom

DOSJE

30 let revolucije
Letos mineva 30 let od rojstva operacijskega 
sistema, ki je spremenil svet. Linux 
danes poganja vseh 500 najmočnejših 
superračunalnikov na svetu, hkrati pa se 
nahaja v žepu (skorajda) slehernega lastnika 
pametnega telefona.

NOVE TEHNOLOGIJE

Komunikacija in 
navigacija na Luni
Na Zemlji smo se kar razvadili, da na vsakem 
koščku pričakujemo pokritost z globalnim 
navigacijskim sistemom ter dostop do 
interneta. Na Mesecu je ta hip še drugače, saj 
si mora vsaka misija s seboj peljati plovilo ali 
satelit, ki omogoča komunikacijo z Zemljo. 
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Pogled na cenike računalniških komponent je bil letos 
za vsakogar, ki se je odločal za nadgradnjo, precej trav-
matična izkušnja. Pa vendar – kakšno srce naj ima raču-
nalnik, če se odločamo za nakup?
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41 Nokia G10
Velikokrat smo že zapisali, da se spodobni telefoni začnejo pri tristo 
evrih. Tudi po preizkusu najcenejših telefonov Nokia ostajamo pri 
istem mnenju.
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elekomunikacije  so 
eden stebrov tehnolo-
škega napredka. Brez 

njih ni interneta, telefonije, pre-
nosa podatkov in informacij. V 
sodobni družbi so nepogrešljive, 
celo samoumevne. Za uporabni-
ke – domače in poslovne. Ste v 
zadnjem času kaj računali, koli-
ko vas ali, še raje, domače gospo-
dinjstvo stanejo telekomunikacij-
ske storitve? Ni malo, kajne? Zna 
biti, da se je znesek v času pan-
demije še povečal, saj smo (več) 
delali od doma in »konzumirali« 
digitalne vsebine. Prav po zaslu-
gi sodobnih telekomunikacij, ki 
so nam to sploh omogočile.

Zdaj je pred ponudniki tele-
komunikacijskih storitev nova 
doba – doba omrežij 5G. Za-
nje je vsak tak korak, celo pre-
skok, precej stresen. Za začetek 

morajo najprej zbrati cel kup fi-
nančnih sredstev – za nakup li-
cenc za frekvenčne pasove in 
postavitev infrastrukture (ba-
znih postaj). To ni malo denar-
ja, prej obratno. Denarja, ki ga 
bodo šele sčasoma dobili nazaj – 
z naročninami na storitve. Stori-
tve, o katerih morajo uporabni-
ke šele prepričati.

Komu in kako bodo prodaja-
li »5G«? Nezahtevnim uporab-
nikom relativno težko, saj ti že 
zdaj ne posegajo po zmogljivej-
ših paketih. Zgolj s trikom še ve-
čje količine podatkov in blisko-
vitih hitrosti prenosa bo težko – 
po tej plati tudi mobilna omrež-
ja 4G povsem zgledno opravljajo 
svojo nalogo. Omisliti si bo velja-
lo dodatne storitve – po možno-
sti takšne, ki so podatkovno bo-
gate. Televizija in pretočne video 

vsebine so prve, ki pridejo na pa-
met. Po vključevanju storitev do-
stopa do bogatih glasbenih knji-
žic, ki smo mu priče zadnja leta, 
bomo verjetno še letos dobili do-
stope do Netflixa ali AmazonTV 
– kar v paketu mobilne telefoni-
je. Da se da televizijo spremljati 
tudi na omejenem zaslonu mo-
bilne naprave – telefona ali ta-
blice – že desetletje dokazujejo v 
azijskih državah pa tudi lokalne 
mladeži krajša diagonala zaslo-
na očitno ne moti.

Mar bo to dovolj? Bržkone 
ne. Če se bo »telekomom« s tem 
sploh dalo ukvarjati. Tisti pravi, 
dobičkonosni modeli za omrežja 
5G so namreč drugje. V interne-
tu stvari, računalništvu na robu, 
analitiki, celo digitalni preobraz-
bi podjetij (namig: brezpapirno 
poslovanje). Na teh področjih 

se stvari šele začenjajo razvija-
ti, a telekomunikacijski opera-
terji so kot ponudniki povezljivo-
sti in v zadnjih letih tudi podat-
kovnih centrov ter računalniških 
oblakov v prednosti. Upal bi si tr-
diti, da imajo celo več asov v ro-
kavu, ko gre za zagotavljanje IT-
-storitev podjetjem, od zgolj po-
nudnikov IT-storitev. Prodajajo 
lahko tudi podatke, ne le dostop 
do njih ali prenosne poti. Ali pa 
varovanje pipice v svet. Kot po-
nudniki digitalnih storitev lahko 
dosežejo prav vsakogar.

In če jim bo res dolgčas, lah-
ko poskusijo dodatne prihod-
ke poiskati na področju pame-
tnega doma, plačilnih rešitev in 
celo zagotavljanja trajnosti. Ne, 
za »telekome« in telekomunika-
cije se res ni bati. Bati se morajo 
le drug drugega. 

Za »telekome«  
se bati ni
MIRAN VARGA
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icrosoft je v začetku le-
tošnjega leta predsta-
vil dve veliki novosti na 

področju operacijskih sistemov 
Windows. Nedvomno bolj od-
mevna je nova generacija ope-
racijskega sistema Windows 11, 
ki bo na voljo od začetka okto-
bra dalje. V senci te velike no-
vosti pa so predstavili tudi sple-
tno storitev Windows 365, virtu-
alizirane navidezne stroje, ki jih 
poganjamo v oblaku. Kar ne gre 

pomotoma mešati s podobnim 
imenom Microsoft 365, kjer gre 
za novo marketinško ime za Of-
fice. 

Windows 365 je torej stori-
tev, s katero dobimo okolje Win-
dows, ki deluje v oblaku, kako-
pak na Microsofovi infrastruk-
turi Azure. V ozadju stoječa teh-
nologija pravzaprav ni nič no-
vega. Nekaj podobnega smo 
marsikje počeli že več kot dese-
tletje z različnimi programi za 

virtualizacijo operacijskih siste-
mov, vendar na rahlo težji način 
kot v primeru Windows 365 ter 
ob uporabi številnih omejitev in 
licenčnih zahtev. 

Na prvi pogled zato storitev 
Windows 365 ni videti nič kaj 
posebnega. Toda javnost, morda 
pod vtisom težav, ki jih je pri za-
gotovitvi računalnikov povzroči-
la pandemija, zlasti v poslov-
nem svetu in šolstvu, je dobese-
dno planila po tej novi storitvi v 
oblaku. No, natančneje, po pre-
izkusni različici, ki jo je Micro-
soft ponudil ob predstavitvi. Le 
nekaj dni za to uradno predsta-
vitvijo so bili namreč zaradi pre-
velikega navala prisiljeni prekini-
ti brezplačno preizkušanje stori-
tve. Noro!

Vedno posodobljen

Ta hip dobimo v storitvi Win-
dows 365 operacijski sistem 
Windows 10, ki je vselej tudi po-
sodobljen, kar je dodatni bonus. 
Microsoft je že napovedal, da 
bodo razmeroma hitro v storitvi 

Windows 365 uporabili tudi pri-
hajajoči Windows 11. Na stori-
tev se lahko naročimo prek sple-
tne strani, kjer je celoten posto-
pek naročanja na voljo tudi v slo-
venščini. Ustvariti bomo mora-
li nov uporabniški račun, upora-
bimo lahko tudi obstoječega, če 
smo že naročnik Microsoftovih 
storitev. 

Ko zaključimo začetno izbiro 
in naročnino, je treba malce po-
čakati. Avtomatiziran sistem po-
trebuje približno 25 minut, da je 
navidezni računalnik na voljo. 
Konfiguracijo sistema sicer lah-
ko upravljamo prek namenske-
ga portala (windows365.microsoft.
com). 

Navidezni stroj Windows 365 
lahko uporabljamo na več nači-
nov. Najbolj univerzalen je, da 
okolje zaženemo kot zavihek v 
spletnem brskalniku. Na ta način 
ga zlahka uporabimo na tabli-
ci, telefonu, računalniku z oko-
ljem Linux. Dostop prek brskal-
nika bo zanimiv predvsem za ob-
časno rabo. 

Windows 365 –  
računalnik v oblaku
Windows 365 je Microsoftov predlog za računalniško 
namizje v oblaku. Za dostop do njega zadostujeta 
mesečna naročnina in poljubna strojna oprema, 
ki jo imamo pri roki. To je lahko mac, računalnik z 
Linuxom, tablica, telefon in … Zakaj pa ne, prav pride 
tudi star računalnik z okoljem Windows 7, ki ni več 
podprt, a še vedno lahko povsem spodobno krmili 
oddaljeno navidezno napravo. Pa je Windows 365 res 
lahko zanimiv za vsakogar? 
Vladimir Djurdjič
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 Windows 365 je na videz povsem enak običajnim Oknom. Brez 
težav dostopa do lokalnih resursov, uporabljamo lahko poljubne 
programe za Okna. 




