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Vsi govorijo o virtualizaciji namizij, a 
kdo se jo dejansko gre? Mar tisti, ki 
uvajajo navidezna namizja, vlečejo prave 
poteze? Bi mar to morali početi vsi?
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B E S E D A  U R E D N I K A

Ž
e kar nekaj let svojega - in predvsem našega 
- časa so vrli marketingarji porabili, da bi nas 
navdušili nad sicer staro tehnologijo z novo 
nalepko, t. i. računalniškim oblakom. Skepti-

ki so sicer ves čas stali ob strani in odkimavali, a so jih 
po večini skrbele neke druge stvari.

Potem ko smo izvedeli, kako brezbrižno multinaci-
onalke in vlade velesil ravnajo z našimi podatki, IT-
-svet zagotovo ne bo več tak, kot je bil. Drugačen bo 
prav za te iste multinacionalke, saj ima vsaka palica 
dva konca.

Zanimivo bo v prihodnjih letih gledati, ali bo afera 
Prizma izzvala novo porazdelitev podatkovnih cen-

trov po svetu. Tudi evropska komisarka za digitalno 
agendo Nellie Kroes je pretekli teden ZDA ošvrknila, 
da je vse skupaj znova obudilo težnje po lokalizaciji 
podatkov, in pozvala k čimprejšnji vzpostavitvi evrop-

skega oblaka, kar bo nedvomno imelo posledice 
za številna ameriška podjetja.

Namreč, bo kdo še zaupal ponudnikom, kate-
rih infrastruktura stoji le na ozemlju ZDA? 
Ozemlju, kjer tamkajšnja vlada v imenu 

varnosti in protiterorističnega boja 
lomasti po zasebnosti posamezni-

kov in podjetij. Kdo nam lahko 
zagotovi, da ne bodo 

Oblačna prihodnost
Pa ne le tista, ki nam jo z ocenami BDP venomer slikajo naši statistiki, 
te dni nas živo zanima tudi prihodnost istoimenske tehnologije, ki je 
nedavno prejela grdo zaušnico. 

podobnih ukrepov izvajali tudi v imenu ekonomske-
ga okrevanja, pač nekoč, ko njihovo gospodarstvo ne 
bo več delovalo s polno paro? Zaupanje je plaha ptica 
in ponudniki oblaka bodo v prihodnjih mesecih za-
gotovo škripali z zobmi.

Mi smo se medtem raje lotili dela. Iskanja rešitev, ki 
vam lahko znižajo stroške poslovanja. Prav zato smo za 
temo izbrali navidezna namizja. Tehnologija, ki naj bi 
počasi odpravila težke škatle na mizah uradnikov. Pa 
jih bo res? Zadnje tedne smo zaman iskali podjetje, ki 
bi nam razgrnilo prednosti in slabosti take tehnologije. 
Ni jih malo pri nas, ki so navidezna namizja že vpeljali, 
a so si med nastajanjem članka vsi po vrsti premislili. 

Pišemo tudi o semantičnem spletu, tokrat nekoliko 
bolj poglobljeno, pri čemer smo upoštevali želje tistih 
bralcev, ki si želijo več brezkompromisno strokovne-
ga pisanja. Pišemo pa – kot seveda vsakokrat – o dru-

žabnosti pri poslu, kakovostnem vodenju, varnosti in 
upravljanju poslovnih procesov. 

Po dveh letih smo pred diktafon znova posadili 
Miho Kralja, microsoftovca naših korenin. Z našim 
strokovnim urednikom sta prekrižala meče argu-
mentov o prihodnosti operacijskih sistemov, poklica 
informatika in oblaka, na koncu pa z zamahom roke 
družno pokopala Googlova očala.

Za konec vam polagamo na srce, da si kljub oblač-
nim napovedim privoščite tole poletje. Še tako skrben 
gospodar mora tu in tam vendarle odložiti motiko, se 
ozreti po obzorju in si zjasniti misli.

MonitorPro bo znova z vami po počitnicah. 6
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P
a ne govorimo le o Sloveniji, tudi na razvitem 
Zahodu ni prav nič bolje. Žal je eno od sredstev 
zavajanja tudi informatika, ki je očitno bolj 
zlorabljena, kot smo si predstavljali.

Danes se vsi strinjamo, da je splet najmočnejši ko-
munikacijski medij na svetu. Kot tak je tudi neskončna 
skušnjava za tiste, ki bi ga želeli izkoristiti za svoje cilje, 
pa naj gre za zasebne, korporativne ali državne. Afere 
o prisluškovanju internetnih komunikacij resnici na 
ljubo niso nič novega, dogajala so se v vseh teh letih, 
odkar spremljamo rast in razvoj svetovnega informa-

cijskega medmrežja.
Toda kljub temu presenečajo obseg in šte-

vilne podrobnosti okoli razkritij, ki smo jim 
priča v zadnjih nekaj mesecih. Od razkritja 
zaupnih dokumentov Edwarda Snowdena 

o delovanju tajnih agencij, ameriške afere 
Prizma do britanske blamaže GCHQ. Iz 

vseh teh smo dobili posredno potrdi-
lo, da smo bistveno bolj nadzorovani 
(nekateri bolj, drugi manj), kot smo si 
predstavljali in kot smo mislili, da je 
dejansko mogoče.

V aferi Prizma so zdaj javno zna-
ni podatki, da so internetne družbe 

samo lani razkrivale podatke v več 
sto tisoč primerih, v vsakem primeru 

pa neznano količino informacij. Iz skopih 
podatkov se da razbrati, da so bili ameri-
škim državnim agencijam razkriti podatki 

najbrž o milijonih pogovorov, zapiskov, statistik 
rabe. Ne smemo pozabiti: to je lahko le vrh lede-

ne gore. Vse menda s povsem legalnimi sodnimi 
nalogi, vendar povsem brez seznanjanja javnosti, 

kaj šele vpletenih v preiskave.
Vse pod krinko nacionalnega interesa, varnosti 

in dobronamernosti. Toda s kakšnimi metodami 
in za kakšno ceno? Morda na način, kot so to po-
čeli naši kolegi v EU, v Veliki Britaniji, kjer so na 
teatralno tragikomičen način prisluškovali so-
delujočim vodjem 20 najbolj razvitih držav na 
srečanju v Londonu leta 2009? Tako da so jim 

podtikali lažne internetne kavarne, vdirali v te-
lefone in vohunili z intenzivnostjo, pri kateri bi še 

Živimo v časih, ko se zdi, da je resnica precej drugačna od tiste, v katero smo do 
nedavnega verjeli. Ali pa so nam dali verjeti. Zaupanje v institucije, gospodar-
stvenike, pravzaprav kar dobršen del družbe, je močno omajano in okrevanje bo 
dolgotrajno, boleče. Sploh zato, ker nam zdravilo predpisujejo tisti, ki so obenem 
krivci za izgubljeno zaupanje. 

Vohunjenje  
na državni ravni

bravure slavnega agenta 007 bile videti kot amatersko 
početje.

Obenem seveda vsi skupaj do zadnjega in še malo 
čez zanikajo. Na primer v ZDA, kjer je direktor agen-
cije NSA zatrdil, da so bila vsa prisluškovanja koristna 
in da so z njimi preprečili okoli 50 napadov, med njimi 
menda na borzo v New Yorku. 50 primerov na milijone 
preiskav. Vse opravičljivo, vse O. K. Razen … razen če 
so pri tem pridobili dragocene osebne podatke, ki jih 
lahko brez težav izkoristijo v kake druge, denimo poli-
tične, namene. Nacionalnega interesa tu ni. 

V luči teh razkritij se bodo najbrž nekoliko spreme-
nile razmere. Predvsem se bo skozi čas, sploh če bo pri-
šlo še do kakih razkritij dosedanjega početja, zmanjša-
lo zaupanje v ameriške internetne družbe. Kljub javno 
deklamiranim in jasno zapisnim politikam, kjer sta 
varnost in zasebnost uporabnika zapisani z velikimi 
črkami, so objektivno gledano ravnali v nasprotju z nji-
mi. Drugače povedano, snedli so dano besedo. Zdaj ko 
vemo, da nimajo hrbtenice (kar vsi po vrsti), bo težko 
povrniti zaupanje. Če se turistično izrazimo – izgublja-
jo zaupanje v celotno destinacijo, ne samo posamezno 
podjetje.

A kaj, ko tudi v logih bliže našemu domu ni kaj pri-
de bolje. EU se sicer lahko čudi in trdi, da je na stari 
celini drugače, a britanski škandal daje slutiti, da ven-
darle ni tako. Sploh zato, ker imamo poleg politike EU 
še vsaj toliko drugih politik, kolikor je držav članic. In 
vsi s pozornim očesom spremljajo druge. A obseg teh 
prisluškovanj in političnih vdorov je očitno tolikšen, da 
sami vohuni ne morejo več zadrževati vsega početja v 
tajnosti. V bistvu se sesuvajo sami vase.

Kako potlej ravnati v takem svetu, ki ga zdaj spozna-
vamo v tej luči? Z zasebnega zornega kota bo najbrž 
veljalo pravilo: znajdi se, kakor veš in znaš. Očitno ni 
zagotovila, da bodo interesi in pravice posameznika 
res kdaj v celoti spoštovani. Trenutne afere se bodo 
polegle, a početje se bo nadaljevalo. Če se že ne boste 
prostovoljno ogradili od informacijske družbe, je mor-
da še najboljše pravilo, da ni pametno početi stvari, ki 
so lahko obremenilne. Preprosto tako.

Za podjetja bi morda veljala enaka usmeritev, a so tu 
zadeve že precej bolj kompleksne. Nobeno podjetje ne 
zmore v celoti nadzorovati početja vsakega zaposlene-
ga, takoj ko je število zaposlenih malo večje. Nekatera 
pač posegajo v metode ameriških in britanskih institu-

cij, a to je kasneje lažje iztožljivo na sodiščih, kot če je 
na drugi strani mogočna država. 

Marsikdo bo ob tem dejal, »dajmo še več sredstev v 
varnost informacijskih sistemov«, naredimo še en (ber-
linski) požarni zid. Po moji oceni je to zmota. Izbrati je 
treba nekaj metod, na primer šifriranje zaupnih sporo-
čil in dokumentov, nadzorovati ravni pravic, toda po-
slanstvo večine podjetij ni gradnja varnostne trdnjave, 
temveč delovanje v dejavnosti, s katero se ukvarjajo. 

Torej sem mnenja, da vse lepe besede in ukrepi po 
tovrstnih aferah (žal) ne bodo obrodili sadov. V naravi 
ljudi (podjetij, držav) je, da bomo vedno podlegali sku-
šnjavam, če se ponudi priložnost. Vse drugačne trditve 
so pravljice za otroke. 6

»  Če se že ne boste prostovoljno ogradili od informacijske 
družbe, je morda še najboljše pravilo, da ni pametno početi 
stvari, ki so lahko obremenilne. Preprosto tako.«

M N E N J E

v l a d i m i r  d j u r d j i č
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Potem ko so  v prejšnjem desetletju nastali novi spletni programi in 
spremenili način uporabe spleta, so se uporabniki lahko začeli pove-
zovati, sodelovati,  dostop in uporaba pa nista več vezana na lokacijo. 

20  I  Menedžment 12  I  Trendi 41  I  Tema številke

Vodenje ekip IT
Posebnosti, zaradi katerih je vodenje IT-
jevcev morda nekoliko drugačno od kakega 
drugega profila, izhajajo iz nekaj osebnih 
značilnostih, na katere pri informatikih 
naletimo nekoliko pogosteje kot pri splošni 
populaciji. 

Davčne blagajne 
Za gostince, obrtnike, frizerje, skratka vse, 
ki poslujejo z gotovino, se poslovanje brez 
računa izplača. A država želi s prvim juli-
jem temu narediti konec – tudi s kaznimi v 
višini do 250.000 evrov.

Navidezno uspešna 
navidezna namizja
Vsi govorijo o virtualizaciji namizij, a kdo 
se jo dejansko gre? Mar tisti, ki uvajajo 
navidezna namizja, vlečejo prave poteze? 
Bi to res morali početi vsi? 

Pod Lupo: 
Semantični splet  
ali WEB 3.0

 32 Semantični splet

K A Z A L O
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Veliko ljudi je 
prepričanih, 
da podjetja 
implementirajo 
navidezna 
namizja zaradi 
stroškovnih 
prihrankov, a to 
preprosto ne drži.

K A Z A L O

Miha Kralj je Slovenec, ki 
je v hierarhiji Microsofta 
prilezel pod sam vrh. Je višji 
direktor za strategije velikih 
podjetij in arhitekturo. 

Manj kot leto dni 
po začetku prodaje 
je Microsoft javno 
najavil novo različico 
operacijskega sistema 
Windows, s katero 
želijo popraviti vtis, ki 
ga je pustila v javnosti 
prvotna »osmica«. 

Zanimanje za družabna 
omrežja, tako med 
posamezniki kakor 
tudi med podjetji, 
narašča. Podjetja 
se predstavljajo na 
družabnih omrežjih, 
vedno bolj pa tudi 
poslušajo, kaj se govori 
o njihovih izdelkih, 
storitvah in blagovnih 
znamkah.
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ZDA izgubile zaupanje EU
Afera Prizma, povezana z vsesplošnim zbiranjem podatkom ame-
riške agencije NSA, bo zamajala tudi temelje tehnološke bodoč-
nosti, se strinjata visoka uradnika Evropske unije, ki sta ZDA obe-
nem pozvala k večji transparentnosti.

Nellie Kroes, evropska 
komisarka za digitalno 
agendo, je v nagovo-
ru članom Ameriške 
trgovinske zbornice v 
Bruslju poudarila, da 
je afera znova obudila 
težnje po lokalizaciji 
podatkov, torej njihovo 
hrambo na mestu, kjer 
so nastali. »Ne smemo 
biti naivni, afera Priz-
ma zagotovo kliče po vzpostavitvi evropskega oblaka, kar bo ne-
dvomno imelo tudi posledice za števila ameriška podjetja,« je med 
drugim povedal Kroesova in ZDA pozvala k večji transparentnosti.
Nič manj oster pa ni bil Peter Hustinx, evropski varuh podatkov, 
ki je opozoril, da varnost ne more biti razlog za neomejeno spre-
mljanje in analize osebnih podatkov. Sodelovanje EU s katero koli 
državo na področju kiber varnosti mora po njegovem temeljiti na 
vzajemnem zaupanju in upoštevanju temeljih pravic ter svoboščin. 
Oboje je, kot kaže, bilo nedavno zlorabljeno, je še dodal v posebni 
izjavi. To je sicer dejal medijem ob robu svoje javne kritike evrop-
ske strategije kiber varnosti. Strategijo je v začetku leta pripravila 
Evropska komisija, po Hustinxovem mnenju pa je dokument na šte-
vilnih področjih premalo jasen in konkreten.
Evropski varuh podatkov sicer ni kdorsibodi, saj mora njegovo 
mnenje pri pripravi zakonodaje upoštevati tudi Evropska komisija.
ec.europa.eu

Office Mobile za iPhone
Uporabniki iz ZDA že lahko uporabljajo zbirko Office Mobile for 
iPhone. Od 18. junija bodo nove aplikacije na voljo na dodatnih 
135 trgih, vključno s Slovenijo.

Zbirka je v trgovini App Sto-
re naročnikom storitev Office 
365 na voljo brezplačno, na 
pametne telefone pa prinaša 
odlično izkušnjo pri ogledo-
vanju in urejanju dokumentov 
Word, PowerPoint in Excel. Pri 
tem ohrani oblikovanje doku-
mentov, ki so bili ustvarjeni na 
drugih napravah, saj podpira 
grafikone, animacije, grafiko 
SmartArt in drugo, uporabni-
ška izkušnja pa je prilagojena 
manjšim zaslonom mobilnih 
naprav.
Office Mobile for iPhone omo-
goča enostaven dostop do do-
kumentov prek storitev SkyDri-
ve in SkyDrive Pro, aplikacija 
pa omogoča tudi enostavno iz-
menjavo datotek.
Naročniki na storitve Office 
365 s paketi, ki vključujejo namizne aplikacije Office, bodo Office 
Mobile lahko namestili na do pet telefonov iPhone (oziroma na dva 
telefona iPhone pri ponudbi Office 365 University). Namestitve na 
telefone iPhone pa ne štejejo v obstoječe namestitvene pravice, kjer 
še naprej velja, da lahko naročniki Office 365 namestijo programe 
Office na do pet računalnikov, tablic ali računalnikov Mac.
www.microsoft.com

T R E N D I   I   N O V I C E

Prenovljeni JBoss Data Grid

Po mnenju predstavnikov Red 
Hata se številna podjetja soočajo 
s težavo pri zagotavljanju podat-
kov v realnem času, manipuliranju 
z velikimi količinami podatkov in 
zagotavljanju neprekinjenega de-
lovanja. Zato menijo, da obstaja 
precej veliko povpraševanje po 
fleksibilnem, zmogljivem sistemu, 
ki lahko take pomanjkljivosti 
odpravi.
JBoss Data Grid je tako primer 
porazdeljenega pomnilniškega 
skladišča podatkov, ki se lahko 
razteza čez več strežnikov, kar 
izboljša zanesljivost in hitrost 
delovanja. Prav tako se odzivnost 
močno poveča, če se ključni 
podatki zadržijo v pomnilniku, saj 
aplikacije ne potrebujejo brskanja 
po podatkovnih zbirkah na dis-
kovnih sistemih. JBoss Data Grid temelji na odprtokodni platformi za 
pomnilniško podatkovno skladišče Infinispan.

Čeprav taka praksa še ni povsem 
navdušila podjetij, da bi opusti-
la stare relacijske zbirke, pa po 
mnenju analitikov pogosto ni 
preveč praktično podatkov drobiti v 
relacijske sheme, pač pa se vsaj del 
pomembnejši izplača shranjevati 
neposredno.
Nova različica prav tako vsebuje 
tehnologijo NBST (Non Blocking 
State Transfer), ki omogoča, da 
katero od vozlišč v gruči odvzame-
mo ali dodamo, ne da bi pri tem 
močneje zmotili delovanje aplikacij. 
Še ena takih novosti je podpora CDI 
(Context Dependency Injection), ki 
razvijalcem v okolju Java omogoča 
poenostavljanje arhitekture njiho-
vih programov.
Red Hat želi s svojo tehnologijo 
Data Grid navdušiti predvsem pod-

jetja na področju telekomunikacij, finančnih storitev in medijev.
www.redhat.com

Podjetje red Hat je prenovilo svoj programski paket jboss data grid, ki zdaj omogoča replikacijo podatkov med različnimi podatkov-
nimi centri in še nekaterimi drugimi novostmi.
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N O V I C E

Varno e-bančništvo
Podjetje Crea Plus je v Ljubljani pripravilo predstavitev najsodob-
nejših varnostnih tehnologij s področja e-bančništva.

Zavedanje, da naš denar v 
digitalnem svetu ni povsem na 
varnem, je v Sloveniji staro šele 
dobrih deset let. Spomnimo, ta-
krat smo se ranljivosti spletnega 
mešetarjenja z denarjem prvič 
resneje zavedeli prek afere z 
nesrečnim Robertom Škuljem. 
Nato se je ozaveščanje bančnih 
IT-oddelkov in predvsem potrošnikov počasi krepilo, a obenem so vse bolj 
zvite postajale tudi zvijače nepridipravov. Od phishinga pa vse do sodob-
nih, organiziranih načinov praznjenja naših bančnih računov, ki temeljijo 
na socialnem inženiringu.
Danes, ko se bančništvo seli tudi na naše mobilne naprave, je skrb za 
varnost še pomembnejša, so poudarili strokovnjaki podjetja HID. Ker 
univerzalne rešitve ni, je po njihovem prepričanju edini pravilen pristop 
večplastna avtentikacija. Ta najprej preveri posameznika, in sicer prek 
gesla, overilnega žetona (token) ter tudi prek naših osebnostnih lastnosti, 
bodisi kakega biometričnega znaka ali pa našega obnašanja. V podjetju 
HID namreč razvijajo tudi preverjanje načinov našega obnašanja, medtem 
ko vnašamo gesla in podobno. Druga plast avtentikacije se nanaša na 
napravo, tretja na brskalnik, ki ga uporabljamo, četrta na samo transakcijo, 
zadnja varnostna plast pa poskrbi za varnost same aplikacije.
Navzočim so praktično prikazali tudi delovanje svoje rešitve, Global’s Iden-
tity Assurance, ki zna vse našteto, torej poleg varovanja naše identitete 
poskrbi tudi za odsotnost malwara z naprav, zna blokirati nedovoljene 
dostope in preverjati transakcije. Še ena taka novost je kartica ActiveID 
DisplayCard, ki za uporabo ne potrebuje kakšnega bralnika ali dodatnega 
avtentikacijskega žetona OTP.
Zadnji del dogodka je bil posvečen mobilnemu bančništvu, predstavniki 
podjetja ComTrade so nam predstavili svojo rešitev za mobilno bančni-
štvo, razvito za banko Hypo Alpe Adria.
www.creaplus.si

NIL v partnerstvo z Jive Softwarom
V podjetju NIL so po uspešni vpeljavi družbene platfor-
me Jive v svoje poslovne procese to še nadgradili s svojim 
znanjem in izkušnjami, zdaj pa jo bodo pod imenom NIL 
InSync vključili med svoje rešitve za poslovno sodelovanje. 
NIL InSync je že na voljo.

Platforma Jive je na trgu že od leta 2006, bogat nabor funk-
cionalnosti in zmožnost integracije z obstoječimi informa-
cijskimi sistemi pa sta rešitev že kmalu po splovitvi umestili 
med najbolj konkurenčne na trgu. Danes je Jive tako v upo-
rabi v največjih svetovnih korporacijah, ki se za rešitev odlo-
čajo predvsem zaradi ugodnega vpliva na notranje poslovne 
procese in izide. Kot sporočajo iz podjetja, uporabniki reši-
tve opažajo do 15-odstotni dvig storilnosti zaposlenih, kar 
prinaša od dve- do štiriodstotno povečanje prometa.
Toda poslovne koristi niso samoumevne, dodajajo. Zelo po-
memben je namreč način vpeljave rešitve v organizacijo, kjer 
svojo prednost vidijo v dejstvu, da so tudi sami uporabniki 
rešitve in lahko torej stranki svetujejo na podlagi praktičnih 
izkušenj. Poleg tega poskrbijo tudi za varnost ter vpeljavo 
mehanizmov, ki preprečujejo nepooblaščen dostop do po-
datkov.
»Prek partnerstva s podjetjem Jive Software bomo precej 
obogatili našo ponudbo rešitev za sodelovanje v podjetjih, 
saj jim s platformo Jive dodajamo v poslovnih okoljih pre-
verjene funkcionalnosti za družabno sodelovanje. Rešitev 
nas je prepričala z uporabniško izkušnjo in merljivimi rezul-
tati, izpostaviti pa želim tudi profesionalen odnos podjetja 
Jive Software in visoko raven podpore, kar nam omogoča, da 
našim strankam zagotavljamo najvišjo raven storitve,« je ob 
tem povedal Dejan Miletić, vodja razvoja poslovanja v NIL.
Platformo Jive uporablja že več kot 800 mednarodnih korpo-
racij, ameriška družba Jive Software pa je eden od vodilnih 
ponudnikov rešitev za družabno sodelovanje na poslovnem 
področju. Analitična hiša Gartner jih je konec lanskega leta 
uvrstila na prvo mesto svojega »Magic Quadranta« na podro-
čju programske opreme za družabne prijeme v podjetjih.
w.nil.si

HP-jeve sveže rešitve za tiskanje
Le malo časa je minilo od predstavitve HP-jevih brizgalnih in laserskih 
novosti, zdaj pa so na HP Discover predstavili tudi programske in sto-
ritvene.

Za tiste, ki upravljajo večje število tiskalnikov, svojih ali tujih, so najavili 
novo rešitev HP Managed Print Specialist Resell program. Gre za paket 
orodij v oblaku in prodajno platformo, oboje pa omogoča pregledno in 
lahko upravljanje naprav, storitev in strank. Čeprav se morda zdi neko-
liko kanibalsko, pa je HP stopil korak naproti tudi tistim podjetjem, ki 
stremijo za stoodstotno brezpapirnim poslovanjem. Njihov HP Managed 
Print Specialist namreč vsebuje tudi elemente z brezpapirno paradigmo, 
denimo HP Express Decision Portal omogoča partnerjem medsebojno 
izmenjavo poslovnih ponudb ter povezuje HP-jeve serviserje, prodajne 
partnerje in končne stranke. HP Bundled Page pa na drugi strani vsebuje 
vse podatke o storitvah in njihovih cenah za končne uporabnike na enem 
mestu.
Prenovljena pa je tudi njihova rešitev za mobilno tiskanje; ePrint Enter-
prise je dobil številko 2.2 in naj bi pomenil predvsem več varnosti ter laž-
jo organiziranost in nadzor naprav ter tiskanja. Zlasti pa naj bi poslovne 
uporabnike privabila preprosta uporabniška izkušnja, ko za tiskanje s 
pametnega telefona ali tablice ne potrebujemo nameščanja gonilnikov, 
administratorji pa se bodo, denimo, na drugi strani razveselili možnosti 
nadzora tiskanja ob pomoči avtentikacije PIN.
www.hp.com

SAP rekrutira avtiste
Po mnenju predstavnikov nemškega softverskega velikana 
imajo avtisti edinstvene talente, uporabne na področju in-
formacijskih tehnologij.

Razvojna napaka, ki se jo spo-
mnimo iz filma Rain man, je 
sicer znana po tem, da pov-
zroča težave pri komunikaciji 
in vedenju posameznika, kljub 
temu pa naj bi se nekateri obo-
leli obenem ponašali tudi z visoko inteligenco in izostrenim 
občutkom za podrobnosti. Napaka naj bi zaznamovala pribli-
žno odstotek svetovne populacije.
»Inovacije izvirajo iz ekstremov, zato bo izzive 21. stoletja mo-
goče dosegati le z vključevanjem ljudi, ki razmišljajo druga-
če,« je novost pospremila SAP-ova izvršna direktorica Luisa 
Delgado.
Za zdaj podjetje v Indijskem Bangaloru zaposluje šesterico 
avtistov, ki delajo kot preizkuševalci programske opreme, za-
radi njihove vključitve v proces pa naj bi se že dvignila pro-
duktivnost v tamkajšnji podružnici. Predvidevajo, da bo do 
leta 2020 med njihovimi zaposlenimi približno en odstotek 
avtistov.
www.sap.com
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Novi trendi na OTS 2013
V Mariboru je junija potekala že 18. konferenca OTS – Sodobne tehnologije 
in storitve.

Dogodek je organiziral 
Inštitut za informatiko, ki 
deluje v okviru Fakultete 
za elektrotehniko, raču-
nalništvo in informatiko 
Univerze v Mariboru, ude-
ležilo pa se ga je več kot 
150 IT strokovnjakov tako 
iz gospodarske kot tudi iz 
akademske sfere, ki se pri 
svojem delu srečujejo z 
različnimi izzivi s podro-
čja informatike ter želijo 
slediti najnovejšim trendom iz omenjenega področja. 
Udeleženci so na konferenci prisluhnili več kot dvajsetim predavanjem o aktu-
alnih tematikah s področja informatike. Glavne teme konference so bile nove 
smernice na področju razvoja poslovnih informacijskih sistemov, mobilnih 
aplikacij in sodobnih spletnih rešitev ter možnosti razvoja nove generacije upo-
rabniških vmesnikov, ki temeljijo na razpoznavi gibov in zvoka. 
Pozornost je bila namenjena tudi področjem kot so povečanje produktivnosti, 
kakovosti, varnosti in zasebnosti tako  s tehničnega, organizacijskega kot tudi iz 
pravnega vidika. 
Poleg predavanj so se udeleženci lahko udeležili tudi brezplačnih seminarskih 
delavnic z aktualnimi vsebinami. Na letošnji konferenci so organizatorji pripra-
vili tri in sicer na aktualne teme, kot so HTML 5, večplatformski razvoj hibridnih 
mobilnih aplikacij in razvoj bogatih uporabniških vmesnikov.
 Celotno dogajanje je popestrilo tekmovanje »Digitalni izziv«, ki je sodelujoče 
izzvalo na preizkus njihovih veščin s področja informacijske varnosti in etičnega 
hekanja. Rezultati izziva so bili javno razglašeni drugi dan konference, pri čemer 
so najboljši udeleženci dobili praktične nagrade.
www.ots.si

Marand z e-Zdravjem v Rusijo
Še o enem uspehu naše industrije IKT poročamo: 
podjetje Marand je v Rusiji pridobilo posel informa-
tizacije moskovskega zdravstvenega sistema.

Predstavniki Maranda so nedavno v Moskvi s pod-
jetjem IBS, enim največjih ruskih sistemskih inte-
gratorjev, podpisali pogodbo o vzpostavitvi sistema 
izmenjave zdravstvenih podatkov za prebivalce ru-
skega glavnega mesta. Z njim bo mogoča izmenjava 
elektronskih zdravstvenih zapisov za 12 milijonov 
prebivalcev ruske prestolnice, 130.000 uporabnikov v 
vseh mestnih bolnišnicah in 780 zdravstvenih ustano-
vah pa bo lahko uporabljalo njihovo aplikacijo. Kot so 
še zapisali pri Marandu, gre za enega večjih tovrstnih 
projektov v svetu.
Ključna je platforma Think!EHR, ki so jo v dveh letih v 
celoti razvili Marandovi strokovnjaki. Ta končnim upo-
rabnikom, torej zdravnikom, medicinskim sestram in 
ostalemu osebju v zdravstvenem sistemu, zagotavlja 
celovite in zanesljive informacijske storitve ter zdra-
vstvene aplikacije, prilagojene specifičnim zahtevam 
stroke. Z implementacijo projekta osrednjega elek-
tronskega zdravstvenega kartona se bo Moskva uvrstila 
med mesta z najnaprednejšo zdravstveno-informacij-
sko tehnologijo, še pravijo v Marandu.
Platforma naj bi obenem med preizkušanjem visokih 
zahtev naročnika povsem presegla pričakovanja, saj je 
z odzivnim časom manj kot sekundo brskala med 20 
milijoni elektronskih zdravstvenih zapisov in milijardo 
dokumentov.
Kolikšna je gmotna vrednost projekta, žal nismo izve-
deli, saj podatka pri Marandu zaradi dogovora z ru-
skim partnerjem ne želijo izdati.
www.marand.si 

Konec Moorovega zakona?

Tako pravijo pri AMD, kjer se spo-
padajo s težavami pri prehodu z 
28- na 20-nanometrsko tehnologi-
jo pri proizvodnji procesorjev. Vse 
skupaj pa jemljejo kot znamenje, 
da se bo Moorovo pravilo počasi 
iztrošilo. Njihov glavi arhitekt John 
Gustafson namreč verjame, da 
prepreke, s katerimi se spopadajo, 
postajajo vse bolj zapletene, zaradi 
česar jim bo težko še uspelo loviti 
tako hiter napredek. Gustafson 
še dodaja, da Moorov zakon 
pravzaprav ne govori samo o tehnoloških zmožnostih, da na vezja 
postavljamo vedno več tranzistorjev, pač pa tudi o ekonomski upra-
vičenosti takega početja v neskončnost. Namreč, procesorska moč 
ta trenutek ni največji izziv, s katerim se znanstveniki spopadajo, 
zato je več sredstev vloženih v izboljšave sedanjih procesorjev, zlasti 
v smeri podpore grafiki in večji energetski učinkovitosti.
Podobnega mnenja je tudi teoretični fizik Mičijo Kaku, ki pripisu-
je Moorovemu zakonu še kakih deset let življenja, preden se bo 
krčenje tranzistorjev na vedno manj nanometrov zaradi zakonov 

termodinamike in kvantne fizike 
povsem zaustavilo. Kaku še predvi-
deva, da bo Silicijeva dolina počasi 
propadla, če znanstvenikom ne bo 
uspelo najti tehnologije, ki bi pri 
izdelavi čipov nadomestila silicij.
Na AMD-jevo črnogledost pa je 
morda treba gledati tudi s troho 
skepse, saj jo mogoče pogojujejo 
tudi sistemske težave, s katerimi 
se podjetje spopada. Z njihovih 
tekočih trakov namreč še vedno 
prihajajo 28-nanometrski proce-

sorji, medtem ko jih pri konkurenci, Intelu, izdelujejo v 22-nano-
metrski tehnologiji, znani pod imenom Ivy Bridge. Še več, pri Intelu 
napovedujejo, da bodo leta 2014 že izdelovali družino Haswell v 
14-nanometrski, leta 2016 pa v 10-nanometrski tehnologiji.
Na drugi strani pa je tudi res, da pravilo, ki ga je leta 1965 postavil 
slavni soustanovitelj Intela Gordon Moore, pokopavajo že malone 
vse od njegovega nastanka, naši stroji pa kljub temu zmorejo vedno 
več in več.
www.amd.com

dobrih zadnjih dvajset let se je računska moč naših strojev vsaki dve leti podvojila. kmalu naj bi bilo tega galopirajočega napredka 
konec.
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Google znižal cene za Datastore
Njihova hramba podatkov v oblaku, ki se obračunava na gigabajt, bo po novem 
cenejša za četrtino. Vzrok: nižje cene pri konkurentih.

Čeprav so Google Cloud Datastore 
predstavili šele nedavno na Googlovi 
I/O konferenci v San Franciscu, je bila 
pocenitev pričakovana in uperjena 
proti glavnemu konkurentu, Amazo-
nu, ki prek svojega S3 (Simple Storage 
Service) prav tako ponuja shranjevanje 
nestrukturiranih podatkov.
Cena bo po novem tako znašala 18 do-
larskih centov na GB, namesto dose-
danjih 24. Kljub temu pa Googlovci še 
vedno ne bodo povsem konkurenčni ponudbi S3, ki do enega terabajta znaša 9,5 
centa na GB, z znižano redundanco pa še nekaj manj.
Google Cloud Datastore temelji na usklajenih kopijah repliciranih podatkov, ki za-
gotavlja preživetje kopije podatkov neodvisno od sistemskih dogodkov, vse skupaj 
pa je derivat sistema High Replication Engine, ki uporablja algoritem Paxos.
Po prepričanju analitikov Google za zdaj ne more ogroziti Amazonove ponudbe, se 
pa nadeja, da bo z znižanjem v svojo shrambo zvabil nekatere uporabnike svojih 
storitev Google AppS  in Google Compute Engine.
Google je obenem malenkost pocenil tudi branje in zapisovanje podatkov: na 
100.000 operacij bo stalo šest centov (prej sedem), zapisovanje pa se je z desetih 
centov na 100.000 operacij pocenilo na devet centov.
www.google.com

Citrixov Xen v Linux Foundation
Podjetje Citrix je svoj odprtokodni hipervizor Xen doniralo v neprofitno funda-
cijo Linux z namenom, da bi ob prihodnjem razvoju privabili širši krog idej.

Novico so sporočili na konferenci Linux Foundation's Collaboration Summit, kjer 
so obenem še povedali, da se bo razvoj Xena nadaljeval v okviru projekta Linux 
Foundation Creative Project. Pri Citrixu so se za potezo namreč odločili, ker si pri 
prihodnjem razvoju želijo idejne prispevke čim širšega kroga organizacij in posa-
meznikov. Svoje sodelovanje pri Xen Projectu, kot se bo po novem imenoval, so 
tako že napovedale družbe, kot so Amazon Web Services, AMD, CA Technologies, 
Cisco, Google, Intel, Oracle, Samsung in Verizon.
Xen je sicer priljubljen in široko uporabljan hipervizor x86. Število uporabnikov naj 
bi od njegovega nastanka pred desetletjem do danes že preseglo deset milijonov.
Sicer pa je Citrix nedavno v Apache Fundation na podoben način doniral svojo pro-
gramsko opremo za upravljanje infrastrukture v oblaku, CloudStack.
www.citrix.com

Za EPA stojijo Google, Microsoft in Yahoo?
European Privacy Association (EPA) bo verjetno morala tudi ura-
dno razkriti podjetja in interese, ki jih zastopa.

EPA, formalno registrirana kot raziskovalno-akademska ustanova, je 
že nekaj časa v pogajanjih o zaščiti podatkov v EU zagovarjala inte-
rese industrije, kljub temu pa v lobističnem 
registru ni navedla nobenega konkretnega 
podjetja, ki bi ga pri tem zastopala.
Register sicer upravljajo v Evropskem parla-
mentu in Evropski komisiji, EPA pa bo mora-
la svoje skrite podpornike razkriti na zahtevo 
evropskega združenja Corporate Europe Ob-
servatory (CEO), ki se ukvarja z razkrivanjem 
skritih interesov pri sprejemanju predpisov 
v EU. Kljub temu pa je direktor EPE Pietro 
Paganini v pogovoru za IDG News Service že 
potrdil, da so med njihovimi člani tudi Goo-

gle, Microsoft in Yahoo, vpis v register pa so po njegovih besedah 
preprosto spregledali, saj niso seznanjeni s formalnimi postopki v 
Bruslju. Kar je malo verjetno, saj so mediji brž razkrili, da je med 
člani uprave EPE tudi Karin Riis Jorgensen, ki je bila v svoji karieri že 
poslanka v Evropskem parlamentu.
Kot sodelujoči v debatah o bodoči evropski zakonodaji so člani EPE 

dosledno zastopali industriji prijazno zako-
nodajo, zlasti novo ureditev digitalnih pravic, 
ki naj bi po mnenju nekaterih nevladnih or-
ganizacij močno okrnila spletne svoboščine 
običajnih ljudi.
Sekretariat registra bo zadevo preučil, svojo 
odločitev, ki lahko vsebuje tudi sankcije, pa 
naj bi sporočili v začetku junija.
Predstavniki Googla, Microsofta in Yahooja 
za zdaj molčijo ob vprašanjih medijev, pove-
zanih s to zadevo.
www.europeanprivacyassociation.eu

SAP in Hana, zgodba o uspehu
Domača podružnica podjetja SAP je na Lju-
bljanskem gradu predstavila svoje poslovanje v 
preteklem letu in načrte za prihodnost.

Slovenska podružnica, ki zaposluje slabo tride-
seterico strokovnjakov, je poslovala približno 
enako kot leto poprej, s približno 15,6 milijona 
evrov prometa (lani 16,1 mio) in 341 tisoč evrov 
čistega dobička.
Kot je povedal direktor Marko Dolinar, se je v 
preteklem letu v Sloveniji pokazalo, da njihove 
rešitve odlično služijo tako velikim kot tudi sre-
dnjim in majhnim podjetjem ter ustanovam s 
področja javne uprave. Domača podjetja sta zla-
sti pritegnila nespremenljiva cena in omejen čas 
implementacije, kar nudijo prek storitve Rapid 
Deployment Solutions (RDS).
SAP je sicer zadnja leta znan po svoji platformi 
računalništva v pomnilniku Hana, v Sloveniji pa 
še posebej z rešitvijo SAP Business All-In-One, 
popularno med malimi in srednjimi podjetji. Za-
dnje mesece pa nemški softverski velikan znova 
dviga prah s poslovno rešitvijo SAP Business Sui-
te powered by SAP HANA, nekakšen pomnilniški 
ERP, ki zna transakcije in poslovno analitiko izra-
čunavati v realnem času.
Tudi v slovenski podružnici SAP so z letošnjim 
letom začeli intenzivno tržiti rešitve, temelječe 
na platformi SAP HANA. Pričakujejo, da se bodo 
letos in v prihodnjih letih za skok v računalništvo 
v pomnilniku odločili kar nekaj večjih in zahtev-
nejših podjetij iz finančnega sektorja, telekomu-
nikacijski operaterji, trgovska podjetja ter večje 
agencije v državni upravi.
Resnici na ljubo je SAP prav po zaslugi Hane v 
nekolikšni prednosti pred tekmeci, saj je tovr-
stna pomnilniška obdelava podatkov šele pora-
jajoča se tehnologija. V poldrugem letu od njene 
predstavitve se je zanjo globalno odločilo že več 
kot tisoč strank, SAP pa je prav po njeni zaslugi 
v tem času pospravil kar 550 milijonov evrov od 
prodaje, česar do zdaj še ni dosegel noben njihov 
izdelek.
www.sap.com
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IBM-ov Watson kot storitev
IBM Watson Engagement Advisor v nekaj sekundah izbrska odgo-
vore iz podatkovnih skladišč z velikimi količinami nestrukturiranih 
podatkov.

V ozadju se kajpak skriva Watson, aplikacija za umetno inteligenco, 
ki je pred leti omogočila zmago stroja na ameriškem kvizu Jeopardy. 
Odtlej so njegovo programsko kodo še nekajkrat optimizirali in jo po 
besedah predstavnikov IBM še pohitrili za okoli 240 odstotkov.
Zdaj naj bi Watson kot storitev pomagal podjetjem bolje in hitreje iz-
polnjevati zahteve strank. Po podatkih IBM naj bi namreč približno 
polovica od 270 milijard klicev na številke za podporo strankam – to-
liko naj bi jih globalno opravili letno – ostala nerazrešenih.
Engagement Advisor naj bi tako znal pomagati pri iskanju odgovorov, 
ponujal strankam namige pri izbiri izdelkov ali pa nudil pomoč pri 
iskanju napak, vse to ob pomoči svoje sposobnosti v kratkem času 
prebrskati velike količine podatkov. Ob tem naj bi svoje sposobnosti 
tudi samodejno izpopolnjeval in sčasoma ponujal še popolnejše od-
govore na človeške poizvedbe.
Watson bo tako lahko delal kot človeški pomočnik, lahko pa bodo 
podjetja uporabila tudi posebno pogovorno okence »Ask Watson«, 
kjer bodo stranke komunicirale neposredno z njim. IBM bo zadevo 
ponudil kot storitev v oblaku, kljub temu pa bo mogoča tudi namesti-
tev na lokaciji podjetja; za to naj bi zadostoval en sam IBM-ov Power 
Server, opremljen z Linuxom za operacijski sistem.
www.ibm.com

HP-jev Moonshot s procesorji Atom
Nizkoenergijski strežnik je po dolgem razvoju vendarle na voljo 
kupcem v ZDA in Kanadi, že kmalu pa naj bi bil dobavljiv tudi dru-
god po svetu.

Moonshot sestavlja 
ohišje, v katerega je 
moč namestiti 45 
strežnikov Proli-
ant, ki jih poganja 
Intelov Atom S1200 
x86, procesor, ki ga 
odlikuje majhna 
poraba energije. 
Namenjen je po-
datkovnim cen-
trom, ki upravljajo 
velike količine po-
datkov z družabnih 
omrežij, s spleta in 
iz dejavnosti mo-
bilnih uporabni-
kov.
HP je Moonshot 
najavil že pred poldrugim letom, tedaj zasnovan na arhitekturi pro-
cesorjev ARM, ki se utegnejo v strežnikih čez nekaj časa tudi dejansko 
pojaviti, saj v podjetju zatrjujejo, da bo strežnik združljiv z Atomi in 
ARM, ki jih bo mogoče tudi poljubno zamenjati. Atom s1200 je sicer 
64-bitni procesor, sicer bolj znan pod imenom Centerton, ki podpira 
virtualizacijo in je opazno manj energijsko potraten kot Intelovi Xeoni 
ali AMD-jevi Opteroni.
Moonshot se zato po izjavah predstavnikov HP utegne dobro prilegati 
podjetjem, ki potrebujejo skalabilno infrastrukturo, pri čemer pa že-
lijo prihraniti pri energiji, prostoru in stroških, ki naj bi bili kar za tri 
četrtine nižji kot pri običajnih strežnikih.
Za zdaj bo Moonshot, ki ga je do zdaj lahko preizkušala petdeseterica 
izbranih podjetij, podpiral zgolj operacijske sisteme iz družin Linux 
in Windows, onkraj luže pa se njegova cena začenja pri slabih 62.000 
ameriških dolarjih.
www.hp.com

       

Bo IBM strežnike x86 prodal Lenovu?

Prvi se pri tem sklicuje na neimenovane vire, ceno prevzema pa 
ocenjuje na več milijard ameriških dolarjev. Na drugi strani imajo 
pri CRN že informacije, da je cena, ki si jo želijo iztržiti pri IBM, nekje 
med petimi in šestimi milijardami.
Kakor koli že, če bo posel sklenjen, bo močno pretresel strežniški 
trg x86, ki je po lanskih izračunih analitske hiše IDC na leto vreden 
35,8 milijarde dolarjev, predstavlja pa približno dve tretjini vseh 
prodanih strežnikov.
Pri IBM so se pri vprašanjih na to temo zavili v molk, samih pogajanj 
pa niso zanikali. Njihov glavni finančnik Mark Loughridge je pred 
dnevi na vprašanje analitika odvrnil le, da na govorice ne želi odgo-
varjati.
Ni seveda treba posebej spominjati, da sta IBM in Lenovo podoben 
posel, torej odprodajo za IBM nezanimivega tržnega segmenta, 
enkrat že sklenila, in sicer leta 2004, ko je Lenovo prevzel njihovo 
proizvodnjo računalnikov PC.
www.ibm.com

ibm in lenovo naj bi bila glede sklenitve posla že v nadaljevalni fazi pogovorov, poročata The wall Street journal in spletna stran crn.
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1.-12. julij

Poletna šola FRI, Ljubljana, Slovenija

www.fri.uni-lj.si

2.-4. julij

International Conference TSP, Rim, Italija

tsp.vutbr.cz

8.-11. julij

MicroStrategy World 2013, Barcelona, Španija

www.microstrategy.com

23.-26. julij

e-Learning 2013, Praga, Češka

www.elearning-conf.org

16.-18. september

ISACA 2013, London, Velika Britanija

www.isaca.org

25.-29. avgust

VMworld USA, San Francisco, ZDA

www.vmworld.com/community/conference

6.-11. september

IFA 2013, Berlin, Nemčija

b2b.ifa-berlin.com

12.-17. september

IBC 2013, Amsterdam, Nizozemska

www.ibc.org

22.-26. september

Oracle OpenWorld 2013, San Francisco, ZDA

www.oracle.com/openworld 

24.-25. september

smartdoc by media.doc 2013, Ljubljana, 

Slovenija

www.smartdoc.si

Na spletni strani www.monitorpro.si 

najdete aktualni koledar dogodkov in 

izobraževanj, ki ga lahko prenesete v svoj 

osebni koledar.

Pripravljate dogodek, ki ga vodilni 

informatiki in njihovi sodelavci ne smejo 

zamuditi?

Pošljite nam podatke o tem pravočasno na 

naslov: ITdogodki@monitorpro.si.

Ne spreglejte!

NT Konferenca, april, Bled

Okna, Office, oblačne 
tehnologije in – otoček

Na Bledu se je odvrtela že 18. NT kon-
ferenca. Tokrat preoblikovana, prikrojena 
časom primerno, po drugi strani pa olajša-
na marsikomu odvečnega blišča in osredi-
njena na tehnologijo.  

Zastavonoše med temami so bile seveda 
letošnje Microsoftove novosti, torej Okna 
8, tablice in drugi izdelki ter storitve, ki čez 
palec gledano, tudi globalno ne gredo naj-
bolje v prodajo. V treh dneh smo izvedeli, 
denimo, vse o novostih v Windows 8, ki po 
sedmici za uporabnike očitno predstavljajo 
nekoliko prevelik skok. Tudi druge temati-
ke so bile prilagojene trenutnim trendom 

v IT in tako je bilo že eno prvih predavanj 
posvečeno mobilnim napravam in varno-
stnim tveganjem, ki jih prinaša njihova vpe-
ljava v poslovna okolja. 

Tudi tokrat smo imeli IT-novinarji vsak 
dan nekaj uric programa, ki je bil posvečen 
tematikam, povezanim z našim delom. V 
tiskovnem središču so se tako zvrstile šte-
vilne predstavitve, okrogle mize in vroče 
debate, pri katerih so sodelovali številni tuji 
in domači gostje.

In da, kljub uvodnemu omenjanju skro-
mnosti je bilo tudi tokrat odlično poskrblje-
no za nastanitev, prehrano in zabavo ude-
ležencev. Blejci so kot odlični gostitelji tudi 
nekoliko zamižali na obe očesi, ko je glasba 
v okolici hotelov Park in Golf oba večera od-
mevala pozno v noč.

Dare Hriberšek

HP Discover 2013, junij, Las Vegas 

Hudi časi že preteklost?
Podjetje Hewlett-Packard je v Las Vegasu 

novinarjem predstavilo številne novosti. 
HP je po zagotavljanju vodstva podjetja 
preživel težke čase, zdaj pa z novimi stroj-
nimi in s programskimi novostmi znova 
poskuša prevzeti pobudo v svetu sodobnih 
tehnologij. 

Novinarji smo lahko v treh dneh preizku-
sili številne novosti, med njimi naj omenimo 
sistem za hrambo podatkov HP 3PAR Store-
Serv 7450, namenjen za uporabo izključno 
z diski SSD, pa strežnik HP ProLiant osme 
generacije za mala in srednje velika podjetja, 
dalje je HP predstavil svojo rešitev HAVEn 
za upravljanje velikih količin podatkov, ki je 
na voljo kot storitev v javnem ali zasebnem 

oblaku ali pa kot namenska naprava, name-
ščena na lokaciji podjetja.

Navzoče je najbolj presenetila napoved 
sodelovanja z Googlom. HP se bo namreč v 
prihodnje osredotočil na uporabnike, ki pri 
svojem poslovanju uporabljajo Googlove 
spletne storitve, zlasti mala podjetja. Njim 
bo namenjen paket HP SMB IT, ki prinaša 
zaokrožen in enostaven IT-sistem, ki bo sku-
paj z Google Apps uporabnikom omogočil 
uporabo praktično vseh osnovnih poslovnih 
aplikacij.

Kot je v poldrugo uro trajajočem nagovo-
ru poudarila predsednica uprave Meg Whit-
man, je podjetje konsolidiralo svoje poslo-
vanje, obdobje finančno slabih četrtletij in 
odpuščanja zaposlenih – podjetje je odpusti-
lo približno osem odstotkov svojih zaposle-
nih – pa naj bi bilo dokončno za njimi.

Dare Hriberšek
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Z
a gostince, obrtnike in ostale, ki 
poslujejo z gotovino, je poslovanje 
brez izdaje računa oziroma nakna-
den izbris računa po ugotovitvah 

Davčne uprave RS (Durs) priljubljen način 
večanja dohodkov. To namreč podjetniku 
omogoča, da dohodka ne prijavi davkariji. 
Verjetno ste tudi vi kdaj pri frizerju, natakar-
ju ali taksistu slišali vprašanje: »Ali potrebu-
jete račun?« 

Podjetja lahko davek utajijo na več nači-
nov. Pogosto računa stranki sploh ne izdajo, 
s tem pa opravljenega posla nikjer ne zabe-
ležijo. Drug način goljufanja je naknadno 
brisanje računov iz blagajne oziroma arhiva 
v blagajni, v katerem bi se morali ti shranje-
vati. Predvsem v gostinskih lokalih gostje po 
navadi računa ne vzamejo s seboj, temveč 
ga pustijo na mizi. Natakarjem lastniki lo-
kalov v takih primerih pogosto naročijo, naj 
račun spravijo in ga nato izbrišejo iz arhiva. 
Učinek je torej enak, kot da računa ne bi 
izdali. Tako brisanje računov omogoča pro-
gramska oprema za blagajne, ki je trenutno 
dostopna na trgu. 

Prakse utaje davka ob pomoči teh trikov 
so pri nas močno razširjene, so na podlagi 
davčnih pregledov na vzorcu 65 podjetij 
lani ugotovili dacarji. Z različnimi meto-
dami, tudi računalniško forenziko, torej z 
zajemom podatkov iz blagajn podjetij in 
njihovo analizo so ugotovili, da je v Sloveniji 
programska oprema, ki omogoča brisanje 
računov, ne da bi se to kje tudi zabeležilo, 
predvsem pri majhnih podjetjih prej pravilo 
kot izjema. Kar med 70 in 80 odstotki podje-
tji je naknadno spreminjalo vnose v arhivu 
računov, v povprečju pa so podjetniki izbri-
sali okoli 50 odstotkov vsega prometa. Naj-
bolj pohlepni so odstranili kar štiri petine 
vrednosti poslov. Zoper 57 podjetij je nato 
stekel inšpekcijski postopek, ki je pokazal, 
da je vsako izmed njih v povprečju v zadnjih 
dveh letih utajilo okoli 31.000 evrov dav-
ka. Med najpogostejšimi krivci so se znašli 

odvetniki, gradbeniki, preprodajalci avto-
mobilov, zobozdravniki, frizerji, gostinci … 
Siva ekonomija se je torej najbolj razrasla 
med malimi zavezanci v dejavnosti končne 
potrošnje, ki poslujejo z gotovino.

Odtekajo milijarde evrov
Posledice so vidne. Po podatkih Statistič-

nega urada RS je leta 2010 (zadnji podatki, 
ki so na voljo), obseg sive ekonomije v ta-
kratnem slovenskem bruto domačem pro-
izvodu (BDP) znašal 9,8 odstotka oziroma 
kar okoli 3,4 milijarde evrov. Še do precej 
večjih vrednosti je z izračuni prišel nemški 
ekonomist in svetovno priznan strokovnjak 
na področju sive ekonomije, Friedrich Sch-
neider. Po njegovi analizi je lani njen obseg 
pri nas znašal kar 23,6 odstotka BDP, torej 
okoli 8,4 milijarde evrov. Obseg sive ekono-
mije sicer počasi upada, leta 2003 je na pri-
mer dosegel 26,7 odstotka BDP. 

Kako se »dosežek« Slovenije primerja z 
ostalimi državami? Povprečje držav v Evrop-
ski uniji je po Schneiderju z 18,4 odstotka 
BDP precej nižje od našega. Slabše od nas 
se odrežejo le nekatere nove članice Unije 
– »zmagovalka« v obsegu sive ekonomije je 
Bolgarija (31,9 odstotka BDP), sledijo Ro-
munija (29,1), Litva (28,5), Latvija (26,1), Ci-
per (25,6), Malta (25,3), Grčija (24,0). Edine 
tri države EU, v katerih je obseg sive ekono-
mije manjši od 10 odstotkov BDP, so Avstrija 
(7,6), Luksemburg (8,2) in Nizozemska (9,5). 
Tudi sosednji Italija in Madžarska se z 21,6- 
oziroma 22,5-odstotnim deležem odrežeta 
malenkost bolje kot Slovenija. 

Politiki so se že večkrat zavezali k ukre-
panju zoper razraščanje sive ekonomije. 
Nazadnje je to zavezo aktualna koalicija za-
pisala celo v Program stabilnosti, v katerem 
je morala Evropski uniji poročati o ukrepih 
za omejitev javnega primanjkljaja države. 

Za gostince, obrtnike, frizerje, skratka vse, ki poslujejo z gotovino, se poslovanje brez računa 
izplača. Nadzora skoraj ni, kazni so nizke. Utaja 20-odstotnega davka na dodano vrednost pri 
prodaji storitve ali blaga brez uradne zabeležke transakcije pomeni po drugi strani toliko več 
dobička. A država želi s prvim julijem temu narediti konec – tudi s kaznimi v višini do 250.000 
evrov.

Namesto davčnih blagajn 
drakonske kazni

a n ž e  v o h  b o š t i c
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Bruslju smo tako med drugim obljubili, 
da bomo posodobili metode nadzora nad 
podjetji, povečali nadzor nad plačevanjem 
prispevkov za socialno varnost in striktne 
kaznovalne politike. Okrepila se bo še priso-
tnost inšpektorjev na terenu, pospešeno naj 
bi se izvajali hitri davčni inšpekcijski nad-
zori nad blagajniškim poslovanjem, še na-
prej se bo izvajala računalniška forenzika. 
Obljubili smo še obvezno uvedbo take pro-
gramske opreme za blagajne, ki onemogo-
ča brisanje oziroma spreminjanje vsebine 
računov, ne da bi se ta poseg tudi zabeležil.

Ostre kazni 
Prejšnji teden je davčna uprava predsta-

vila tudi praktično izvedbo ukrepov. Kar za-
deva kaznovalno politiko, bo lahko Durs po 
prvem juliju letos pravne osebe, ki skrivajo 
pravi obseg poslovanja, kaznoval z globo 
celo do 250.000 evrov (in najmanj 50.000 
evrov). Samostojnim podjetnikom grozi glo-
ba od 20.000 do 70.000 evrov, posamezniku 
od 3.000 do 10.000 evrov, odgovorni osebi 
pa od 1.500 do 10.000 evrov. Dacarji upajo, 
da bodo stroge kazni marsikoga odvrnile 
od neizdajanja računov oziroma prirejanja 
v blagajnah. Najvišja zagrožena kazen za 
taka dejanja je trenutno le 2.000 evrov – ve-
liko prenizka, da bi podjetnike odvrnila od 
nečednosti, še posebno, če upoštevamo 
dejstvo, da uspe davkariji letno pregledati 
poslovanje le delček vseh podjetij pri nas. 

Druga velika sprememba zadeva pro-
gramsko opremo blagajn. Davčni zavezan-
ci, ki pri izdajanju računov pri gotovinskem 
poslovanju uporabljajo računalniške pro-
grame ali elektronske naprave, ne bodo več 
smeli uporabljati takih programov, ki omo-
gočajo brisanje ali prilagajanje vsebine ar-
hiva računov, ne da bi bili v njem vidni tudi 
izvirni podatki in vse poznejše spremembe 
teh podatkov. Tako bodo lahko vsaj v teoriji 
davčni inšpektorji sledili izdajanju računov 
in hitreje ugotovili nepravilnosti. Zakon pa 
ne zavezuje le podjetij, temveč tudi proizva-
jalce, dobavitelje in vzdrževalce program-
ske opreme za blagajne. Slednji podjetjem 
ne smejo več zagotoviti ali omogočiti pro-
daje informacijskega sistema, ki omogoča 
skrite posege v arhiv.

A vsi niso prepričani, da bo ta ukrep pri-
pomogel k zmanjšanju brisanja računov. 
Dober proizvajalec programske opreme bi 
lahko namreč to zasnoval tako, da davčni 
inšpektorji ne bi mogli ugotoviti nadaljnjih 
popravkov. 

Obstoj take opreme priznavajo tudi na 
Dursu. Imetniki blagajn poleg programa za 
beleženje računov pogosto dobijo tudi do-
datno aplikacijo, po navadi kar na USB-klju-
ču, ki omogoča skrito prikrojevanje podat-
kov. Taka programske oprema je bila do zdaj 
na trgu bolj pravilo kot izjema, saj jo je trg 
zahteval, so nam pojasnili na Dursu. Proi-
zvajalec, ki je prodajal le »pošteno« opremo, 
torej tako, ki skritih posegov ni omogočala, 

s svojim produktom na trgu ni mogel uspe-
ti. Velika večina kupcev je namreč zahtevala 
možnost skritega prikrojevanja podatkov. 

Obenem se je proizvajalec zavedal, da je 
ob prodaji programske opreme, ki omogoča 
skrito prirejanje, lahko obtožen kaznivega 
dejanja pomoči pri utaji davkov in pomoči 
pri ponarejanju listin. Pa vendarle so se za-
radi tržnega pritiska proizvajalci odločali, da 
bodo strankam poleg osnovnega programa 
ponudili tudi aplikacijo za skrito spreminja-

nje arhiva. Durs namreč na podlagi poročil 
iz tujine ugotavlja, da je kar 90 odstotkov 
takih aplikacij naredil proizvajalec osnovne 
programske opreme za beleženje računov. 
Naša IT-podjetja po zagotovilih davkarije 
zato pozdravljajo zakonske spremembe, saj 
kupci od njih zdaj ne bodo več mogli zah-
tevati aplikacij, ki omogočajo davčne utaje.

Postavlja pa se vprašanje, kako bodo 
davčni inšpektorji ugotavljali, ali program 
ustreza zakonskim določbam. Durs sicer 
obljublja več forenzičnih pregledov zbirk 
podatkov, torej prenos te v virtualno okolje 
in simulacijo njenega delovanja, ki bi od-
krila nepravilnosti v delovanju programa. 
Pa vendarle lahko dober programer naredi 
tudi tako aplikacijo, da je forenzičen pregled 
ne more zaznati. Obenem bi lahko aplika-
cijo za poseganje v program vsaj teoretično 
naredil kdo tretji, zato same spremembe v 
arhivu še ne dokazujejo krivde proizvajalca 
osnovnega programa za beleženje računov. 
Forenzične preglede bodo inšpektorji zato 
dopolnjevali tudi z zaslišanjem podjetnikov, 
ki so ob pomoči programske opreme brisali 
račune. Durs upa, da bodo z obljubo zniža-
nja po novem izjemno visokih kazni mnogi 
podjetniki pripravljeni sodelovati in izdati 
dobavitelja take opreme. Ker pa tako teme-
ljita obravnava davčnega dolžnika zahteva 
precej časa in osebja, se bodo dacarji osre-
dotočili le na sumljive vzorce – torej na take 
dobavitelje, katerih programska oprema se 
pogosto znajde v blagajnah davčnih utaje-
valcev.

Durs želi za pomoč pri odkrivanju davč-
nih utajevalcev prositi tudi stranke. Po 1. ju-
liju bodo lahko uporabniki storitev oziroma 
kupci izdelkov račun slikali in ga prek MMS-
-sporočila brezplačno poslali davčni upravi 
na številko 051 241 241. Ob davčnem pre-
gledu bodo inšpektorji preverili, ali so po-
slani računi tudi zavedeni v arhivu blagajne.

O konkretnih učinkih vseh opisanih ukre-

pov davčna uprava sicer še ne želi špekuli-
rati. Prvi učinki bodo tako predvidoma zna-
ni jeseni.

Najučinkovitejše so davčne 
blagajne

Najbolj učinkovita rešitev za zagotavlja-
nje poštenega poslovanja podjetij bi bile 
sicer davčne blagajne. Davčna blagajna je 
drugo ime za nadzorno enoto, ki beleži de-
lovanje posamezne blagajne, bodisi tako, 

da podatke o delovanju shranjuje na pose-
ben čip v blagajni, do katerega ima dostop 
le davčni inšpektor, bodisi z neposrednim 
in takojšnjim prenosom podatkov z bla-
gajne na strežnike davčne uprave. To torej 
onemogoča vsakršen skrit poseg v arhiv ra-
čunov, edina možnost za utajo davka tako 
ostane le še neizdaja računa. 

Uvedbo davčnih blagajn je načrtovala že 
Pahorjeva vlada, a je projekt zaradi ugovar-
janja Obrtne zbornice Slovenije (OZS) in 
podjetniškega sektorja padel v vodo. Kritike 
so motili predvsem visoki stroški uvedbe 
nadzornih enot – te so menda stale od 430 
evrov za samostojno enoto, pa vse tja do 
3.100 evrov za omrežno nadzorno enoto za 
uporabnike več sistemov. Država je podje-
tjem sicer ponudila subvencijo za uvedbo 
davčne blagajne v višini do 200 evrov, a to 
podjetnikov ni prepričalo, da bi projekt 
podprli. 

V zadnjih tednih so se za ponovno uvedbo 
davčnih blagajn ogreli stranka SD in glavna 
tržna inšpektorica Andrejka Grlić. Na to se 
je s sporočilom za javnost že odzval OZS, ki 
uvedbo blagajn načelno podpira, če bodo 
te uvedene za vse poslovne subjekte in na 
enak način. Opozarjajo pa, da ta ukrep ne 
ponuja rešitve za neizdajanje računov. Na-
mesto tega bi morala po njihovem država 
s postopnim nižanjem davčnih stopenj sti-
mulirati podjetnike k prijavi vseh dohodkov. 

Da davčne blagajne lahko pripomorejo k 
večji količini pobranih davkov, pa kaže hr-
vaška izkušnja. Naši južni sosedi so uvedbo 
davčnih blagajn začeli v začetku letošnjega 
leta, že marca pa so hrvaški gostinci prijavi-
li za 40 odstotkov več prometa kot v istem 
mesecu lani. Do konca leta 2015 pa bo pro-
račun zaradi davčnih blagajn predvidoma 
bogatejši za 337 milijonov evrov. Davčne 
blagajne bodo na Hrvaškem za vse, ki po-
slujejo z gotovino, postale obvezne prvega 
julija, torej z vstopom Hrvaške v EU.6

Proizvajalec, ki je prodajal le »pošteno« opremo, 
torej tako, ki skritih posegov ni omogočala, s svojim 
produktom na trgu ni mogel uspeti.

S I V A  E K O N O M I J A



14  I    MonitorPro    I   POLETJE 2013

T R E N D I   I   K A D R I

V 
času gospodarske krize je vse manj 
delovnih mest. Pri zaposlovanju so 
delodajalci vedno bolj neodločni. 
Četudi najamejo posredovalnice 

dela in njihovi »lovci na glave« opravijo veli-
ko razgovorov z mogočimi kandidati, si pred 
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z izbranim 
kandidatom premislijo ali pa ponudijo dru-
gačno obliko zaposlitve od obljubljene v 
oglasu.

Zaradi obilja kandidatov in pomanjkanja 
delovnih mest postajajo delodajalci vse bolj 
izbirčni. Vzamejo si tudi čas za več krogov 
izbire kandidatov in od njih zahtevajo, da 
opravijo različna strokovna in psihološka 
testiranja. 

Podobno kot na starogrški olimpijadi, ob 
enem razpisanem delovnem mestu in sto 
ali več prijavljenih delo dobi samo po mne-
nju delodajalca najustreznejši kandidat. Pri 
tem delovne izkušnje vse pogosteje pred-
njačijo pred formalno izobrazbo. Denimo, 
naziv Microsoft Certified Engineer in različ-
ni certifikati o opravljenih izobraževanjih in 
izpitih proizvajalcev osnovne programske 
ter strojne opreme pogosto pomenijo več 
kot formalna izobrazba univerzitetni diplo-
mirani inženir računalništva in informatike.

Predstavitev kandidata je 
izjemno pomembna

Za uvrstitev v ožji izbor kandidatov, s ka-
terim delodajalec opravi razgovore, je zelo 
pomemben strokovni življenjepis. Smiselno 
je izpostaviti predvsem izkušnje pri delu, za 
katero se prijavljamo. Številni delodajalci v 
kriznih razmerah ne potrebujejo visoke do-
dane vrednosti zaposlenega, kot so dodatna 
znanja in demonstracija realiziranih inova-
tivnih zamisli in izboljšav. Bolj si želijo, da 
se čim prej vključi v delovni proces. Nered-
ke so zavrnitve kandidatov s pojasnilom, da 
imajo previsoko formalno izobrazbo in da 
delo zanje ni ustrezno. »Novopečeni« magi-
stri in doktorji znanosti v informatiki težje 
dobijo zaposlitev kot inženirji in delavci z 
dolgoletnim stažem, saj se delodajalci bo-
jijo, da imajo veliko teoretičnega znanja, a 
precej manj konkretnih izkušenj.

Podobno sta analitično znanje in znanje 
vodenja projektov pri prijavi na delovno 
mesto programerja ali sistemskega skrbni-

ka prej »cokla« kot dobra referenca. Za ve-
čino analitikov in vodij projektov velja, da 
so imeli pri delu predvsem vlogo načrtoval-
cev in vodij razvoja aplikacij, zato naj ne bi 
imeli časa za urjenje programerskih veščin 
in sprotno dopolnjevanje znanj o novih raz-
ličicah programerskih in skrbniških orodij. 
Tudi če poudarijo, da se s programiranjem 
še vedno vsakodnevno srečujejo v prostem 
času in da usmerjajo programerje h kako-
vostnejšemu delu, to morda ne bo dovolj. 
Še težje je tistim, ki kandidirajo za skrbnika 
velikega računalniškega sistema. Tu delo-
dajalci domače izkušnje skoraj gotovo ne 
bodo upoštevali. Večinoma jih zanimajo le 
konkretne izkušnje pri vzdrževanju in do-
grajevanju večjih računalniških sistemov.

Više izobraženi kandidati se zato nema-
lokrat odločijo zamolčati akademske nazive 
(magister in/ali doktor), a tudi to ni vedno 
najbolje. Kdor je bil na fakulteti ali kakem 
inštitutu štiri leta mladi raziskovalec in nato 
doktoriral, bo v svojem strokovnem življe-
njepisu to le težko izpustil, saj delodajalci 
pred zaposlitvijo zahtevajo izpisek o prete-
klih zaposlitvah in bodo prikrivanje vseka-
kor odkrili. 

Po drugi strani je težko upravičiti večle-
tno obdobje brez formalne zaposlitve ali 
celo morebiten neuspeh doktorskega štu-

dija. Prednost imajo navadno kandidati 
z daljšo delovno dobo glede na starost in 
deset- ali večletnimi delovnimi izkušnjami 
na delovnem mestu, ki je čim bolj podobno 
razpisanemu, a niso starejši od 50 let.

Hkrati je dokazljivo aktivno znanje nem-
škega jezika velik plus v skoraj vseh slo-
venskih podjetjih, ki poslujejo z nemškim 
trgom strojne in programske opreme ter in-
formacijskih rešitev in storitev. Nekateri de-
lodajalci ga navedejo celo kot obvezni pogoj 
za prijavo na delovno mesto.

Malo upanja za razvijalce 
strojne opreme

Razvoj računalniške strojne opreme je v 
Sloveniji zelo omejen. Ko je bil konec osem-
desetih let preteklega stoletja, takrat še v 
Jugoslaviji, sproščen uvoz računalnikov, je s 
propadom Iskre Delte razvoj domače splo-
šnonamenske računalniške opreme pov-
sem zamrl. Danes so na področju razvoja 
računalniške strojne opreme prisotna pred-
vsem podjetja, ki sodelujejo z nemško avto-
mobilsko industrijo. Nekaj razvoja je tudi na 
področju telekomunikacijske opreme.

Delodajalci večinoma iščejo vrhunske 
strokovnjake z večletnimi izkušnjami, če-
prav je za pridobivanje kakovostnih prak-
tičnih izkušenj v Sloveniji danes bolj malo 

Programerji še najdejo zaposlitev, analitiki in vodje projektov navadno le, če znajo in hočejo 
programirati ali imajo dobre reference na področju sistemskega skrbništva. 

Kakšne kadre iščemo?

d r .  S i m o n  v a v p o t i č

Programersko orodje, ki omogoča lažje popravljanje podatkovnih polj 
v dokumentih podatkovne zbirke lotus notes. Orodja niso razvili pro-
gramerji, ampak analitik in vodja projektov z znanjem programiranja.
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možnosti, saj nimamo lastne proizvodnje 
kompleksnih integriranih vezij. Za razvoj 
izdelkov po naročilu ali manjših serij so 
zanimivi predvsem mikrokrmilniki (angl. 
microcontrollers) oziroma mikroračunal-
niki v enem čipu. Le za časovno najzahtev-
nejše aplikacije uporabljajo programabilna 
logična vezja.

Pri iskanju zaposlitve na tem področju 
pomagata predvsem lastna promocija in 
navezovanje stikov s svetovnimi proizvajal-
ci prek spleta. Več možnosti imajo tisti, ki z 
objavo ali demonstracijo inovativnih rešitev 
na spletu ogrozijo kak monopol velikih pro-
izvajalcev. 

Pred dobrim desetletjem se je neki slo-
venski študent kot honorarni sodelavec 
razvojnega oddelka enega od velikih slo-
venskih podjetij, ki proizvaja telekomunika-
cijsko opremo, lotil izdelave lastnega proce-
sorja z zmanjšanim naborom ukazov (RISC, 
angl. reduced instruction set computer) in z 
inovativnim odprtokodnim dizajnom vzbu-
dil zanimanje velikega proizvajalca strojne 
opreme. Pokazal je, da bi bil njegov proce-
sor, če bi bil izdelan kot serijski čip, hitrejši 
in cenejši od takratnih velikoserijskih izdel-
kov. Prav to mu je »prineslo« dobro službo v 
tujini, a tudi hkraten zaton njegovega odpr-
tokodnega projekta. In vendar je potreboval 
posebna visoko strokovna znanja, ki jih je 
moral pridobiti zunaj študijskih obveznosti, 
zato je to bolj osamljen primer kot pravilo. 
Upanja za »novopečene« univerzitetne in-
ženirje računalništva in informatike je na 
tem področju še vedno zelo malo.

Programerji specialisti še 
vedno iskani

Največ ponudb za nove zaposlitve je na 
področju razvoja programske opreme in 
informacijskih rešitev. Če so imeli v prete-
klosti prednost inovativni in samoiniciativ-
ni kandidati, ki naj bi odločilno prispevali k 
razvoju novih izdelkov, sta danes v ospredju 
natančnost in visoka storilnost. To ne prese-
neča, saj je razvoj nove programske opreme 
in informacijskih storitev skoraj presahnil. V 
ospredje stopajo različni vzdrževalni projek-
ti in dodelave obstoječe programske opre-
me. Tu bi utegnila velika samoiniciativnost 
in inovativnost novozaposlenih prej škoditi 
kot koristiti. Delodajalci si pogosto želijo le 
nadaljevati začeto delo na način, kot ga je, 
denimo, opravljal zaposleni, ki se je upokojil.

V ospredju sta znanje programiranja v 
programskih jezikih Visual C, Visual C# in 
JAVA ter poznavanje razvojnih okolij Micro-
soft Visual Studio.NET in IBM Eclipse. Zaže-
leno je poznavanje novejših različic opera-
cijskih sistemov Windows, Android in Linux.

Nekateri delodajalci gredo tudi korak na-
prej, saj v okviru naštetih znanj iščejo spe-
cialiste znotraj posameznih področij. Tu je 
zaželena čim širša paleta različnih znanj in 
izkušenj s področja, ki ga obsega razpisano 
delovno mesto. Prednost imajo kandidati 

s poglobljenim znanjem in praktičnimi iz-
kušnjami. Šele tu so delodajalci pripravlje-
ni gledati nekoliko širše in dati prednost 
iskalcu zaposlitve, ki poleg Microsoftovih 
tehnologij in razvojnih smernic pozna tudi 
IBM-ove. 

Znanja, ki jih naštejejo v življenjepisu in 
uvodnem razgovoru, morajo kandidati zna-
ti tudi demonstrirati. Delodajalci pogosto 
izvedejo preizkuse, v sklopu katerih preve-
rijo znanje z zelo specifičnih področij pro-
gramiranja. Ena izmed zanimivih možno-
sti je, denimo, poznavanje okolja ASP.NET 
in spletnih storitev. Drugje bodo zahtevali 
znanje poznavanje koncepta MVC (Model 
view controller) v kombinaciji z JAJAX (asin-
hroni JavaScript in XML). Delodajalci lahko 
na ta način bistveno skrajšajo uvajanje no-
vega zaposlenega v delo, hkrati pa znižajo 
stroške, povezane z novim zaposlenim in 
delovnim mestom, predvsem kadar gre za 
povečevanje števila zaposlenih.

Dečki in deklice za vse
V zgodnjem obdobju slovenske informa-

tizacije je bil skoraj vsak računalniški zna-
lec hkrati velik zanesenjak, strokovnjak, 
programer in sistemski inženir. Ob vse večji 
racionalizaciji poslovanja nekatera manjša 
podjetja iščejo tudi tovrstne rešitve. Zave-
dajo se, da imajo vsi univerzitetni diplomi-
rani inženirji računalništva in informatike 
tudi analitična znanja in znanja o vodenju 
projektov. V ospredju je sicer vloga progra-
merja, vendar pa je zaželeno tudi osnovno 
znanje iz analitike in vodenja projektov po-
dročij. 

Časi samoukih programerjev s srednjo 
izobrazbo ali z višjo ali visoko izobrazbo 
neračunalniške stroke s skromnim teoretič-
nim znanjem računalništva, ki potrebujejo 

močno oporo v vodji projektov in analitiku, 
postajajo preteklost. Ob izobilju kandida-
tov ni težko poiskati takih, ki bodo morda 
nekoč, ko bo Slovenija končno izšla iz kri-
ze, tudi dobri analitiki in vodje projektov, a 
morali bodo začeti pri »koreninah«, kjer so 
sami odgovorni za celoten razvoj neke in-
formacijske rešitve ali storitve. 

Upajmo le, da ne bo zaradi racionalizaci-
je v prihodnosti preveč slabih poceni reši-
tev, ki bodo terjale »svoj davek« pri dragem 
vzdrževanju. Čeprav si vzdrževanja obsto-
ječih aplikacij na osnovi horizontalne de-
litve dela ni težko predstavljati, je treba pri 
razvoju zahtevnejših informacijskih rešitev 
zagotoviti tudi izkušene analitike in vodje 
projektov, ki predstavljajo višji stopnji v hi-
erarhiji vodenja projektov. Bivši programer 
se v vlogah analitika in vodje projektov po-
gosto znajde »bos«, brez ustreznih znanj in 
izkušenj; še posebej pri zbiranju in urejanju 
zahtev za aplikacijo, ki obsega delo z upo-
rabniki in poznavanje različnih načrtoval-
skih modelov, kot je UML (unified modellig 
language). Kljub temu imajo prednost pri 
poznavanju zalednih tehnologij. 

Žal mnogi programerji nimajo izkušenj z 
vsebinskimi problemi in imajo tehnični po-
gled na zgradbo in delovanje aplikacij. Brez 
pomoči analitikov in izkušenega vodje pro-
jektov se lahko kaj hitro znajdejo v položaju, 
ko nova programska oprema deluje, vendar 
je neprijazna do uporabnikov in zahteva ve-
liko dodatnega ročnega dela s tipkovnico in 
z miško. Po drugi strani lahko kompleksnej-
še rešitve zaradi slabega projektnega načr-
tovanja in vodenja prerastejo v »babilonske 
stolpe«, ki ne bodo nikoli dokončani.

Le prihodnost bo pokazala, kakšne infor-
macijske rešitve bomo uporabljali v priho-
dnosti … 6

K A D R I

računalniški znalci: nekoč in danes - nova in stara tehnologija
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P
odjetja se odločajo nastopiti na 
različnih družabnih omrežjih pred-
vsem zaradi uveljavljanja priso-
tnosti in vzpostavljanja dialoga s 

svojimi strankami oziroma oboževalci. Po 
raziskavah medijske družbe MBAPrograms.
org velika večina podjetij, kar 94 odstotkov, 
uporablja katerega od družabnih omrežij. 
Manjši delež podjetij, okrog 65 odstotkov, 
uporablja podatke z družabnih omrežij 
za raziskovanje marketinških priložnosti 
in analizo trga. Med družabnimi omrežji 
največ podjetij prisega na Facebook, malo 
manj na Twitter, sledi mu LinkedIn, temu 
pa spletni dnevniki oziroma blogi.

Zanesljive podatke o uporabi družabnih 
omrežij v Sloveniji je težko pridobiti. Po 
nekaterih virih je najbolj razširjen Facebo-
ok. Število uporabnikov omrežja Twitter 
narašča, a je le majhen delež posamezni-
kov aktiven. Hiter pregled 40 največjih slo-
venskih podjetij razkrije, da jih je približno 
75 odstotkov prisotnih na vsaj enem od pri 
nas najbolj razširjenih družabnih omrežij 
(Facebook, Twitter, LinkedIn). Od tega so 
prisotna prav vsa podjetja, ki imajo v svo-
ji dejavnosti opravka s fizičnimi osebami, 
medtem ko niso predvsem velika proizvo-
dna in energetska podjetja.

Ker vedno več ljudi javno objavlja svoje 
pritožbe, pohvale in mnenja na družabnih 
omrežjih, so te informacije vedno bolj upo-
rabne pri marketingu in pozicioniranju iz-
delkov ter storitev. Uveljavljajo se nove teh-
nologije in algoritmi, ki analizirajo vsebine 
besedil z družabnih omrežij in iz drugih 
spletnih virov ter ugotavljajo naklonjenost, 
na primer, ali se o neki temi govori dobro ali 
slabo. Precej uspehov z analizo podatkov z 
družabnih omrežij so dosegli pri ugotavlja-
nju javnega mnenja pred volitvami. Tu sta 
se z odmevnimi izidi izkazali tako lanskole-
tna ameriška predsedniška kampanja kakor 
tudi slovenska.

Pri Gartnerju ocenjujejo, da je zaradi 

množice smeti in šumov, ki se nabirajo na 
družabnih omrežjih, težko pridobiti zane-
sljive informacije. Po njihovi oceni je tre-
nutno med pet in deset odstotki podjetij 
uspešno izkoristilo tovrstne vire. Ob pomo-
či tehnik analize zelo velikih količin razno-
vrstnih podatkov so natančneje spoznali 
potrebe strank, pripomogli k obvladovanju 

tveganj, izboljšali marketing, poglobili upo-
rabniško izkušnjo, preprečili zlorabe in ne 
nazadnje vplivali na boljše poslovanje pod-
jetja.

Primeri uporabe
Najzanimivejši rezultati pri uporabi po-

datkov družabnih omrežij so na področju 

Zanimanje za družabna omrežja, tako med posamezniki kakor tudi med podjetji, narašča. 
Podjetja se predstavljajo na družabnih omrežjih, vedno bolj pa tudi poslušajo, kaj se govori o 
njihovih izdelkih, storitvah in blagovnih znamkah. Tako pridobljene informacije iz pogovorov na 
družabnih omrežjih so lahko koristne pri sprejemanju poslovnih odločitev, saj predstavljajo še 
enega izmed množice virov podatkov, ki se kopičijo v podjetjih.

Uporaba podatkov družabnih 
omrežij v poslovnem okolju

m a j a  F e r l e
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maloprodaje. Tu ne gre le za analizo vsebin, 
o katerih se posamezniki pogovarjajo na 
družabnih omrežjih, ampak lahko podjetje 
svoje oboževalce oziroma sledilce tudi ne-
posredno vpraša za mnenja in predloge, na 
primer katere izdelke si želijo, kaj pogrešajo, 
katera barva ali oblika jim je bolj pri srcu. 

V trgovskem podjetju Walmart so na pri-
mer razvili aplikacijo v Facebooku, ki upo-
rabnikom predlaga darila za prijatelje glede 
na njihove interese, ki jih ugotovijo iz tega, 
kar so všečkali, kar so delili z drugimi in kar 
so napisali v svojih sporočilih. Ugotovili so 
tudi, da je koristno spremljati, o čem se ljudje 
pogovarjajo v različnih časovnih obdobjih, 
recimo pred novoletnimi prazniki. Takrat se 
lahko bolje pripravijo na to, po katerih igra-
čah bo povpraševanje, katere mobilne na-
prave bodo najbolj zaželene in tako dalje.

Primeri uporabe podatkov družabnih 
omrežij so še spremljanje kakovosti izdel-
kov glede na izražene pritožbe, kritike, po-
hvale ali zgodbe o uspehu. V farmacevtski 
industriji spremljajo odziv javnosti po uvr-
stitvi novega zdravila na trg in pridobivajo 
informacije o morebitnih stranskih učinkih. 
V telekomunikacijskih podjetjih analizirajo 
povezanost posameznikov na družabnih 
omrežjih in iščejo priložnosti za zadrževa-
nje strank. Finančne ustanove izkoristijo 
prisotnost na družabnih omrežjih za pri-
bliževanje svoje ponudbe mladim, saj so ti 
navadno tam najbolj množično zastopani 
in aktivni.

Zanimiv primer je še pri trgovanju z vre-
dnostnimi papirji. Finančna podjetja, skla-
di, upravljavci premoženja in investicijske 
banke lahko uporabijo vsebine, o katerih se 
govori na družabnih omrežjih, kot smernice 
pri trgovanju z vrednostmi papirji. Tu bo za-
nimivo opazovati trende v prihodnosti, saj 
glede na nedavne raziskave National Inve-
stor Relations Institute za zdaj velika večina 
finančnikov, ki trgujejo z vrednostnimi pa-
pirji, ne zaupa informacijam, ki jih pridobi-
jo v okviru družabnih omrežij.

Podatki z družabnih omrežij tudi prispe-
vajo k boljši segmentaciji strank. Na najvišji 
ravni lahko podjetje razloči med tistimi, ki 
so aktivni na družabnih omrežjih in so zato 
bolj dovzetni za tovrstne kanale komunika-
cije, in tistimi, ki niso. Podjetje lahko išče 
ciljno populacijo za marketinške akcije v 
okviru družabnih omrežij in meri odziv v 
različnih demografskih skupinah, saj je to-
vrstna promocija razmeroma preprosta. Ko 
odkrijejo ustrezno ciljno populacijo za iz-
brano akcijo, lahko potem v tem segmentu 
izvajajo bolj usmerjene akcije.

Ugotavljanje naklonjenosti
Objavljeni statusi in komentarji na Face-

booku, čivki na Twitterju, zapisi v spletnih 
dnevnikih in objave na novičarskih spletnih 
straneh so vse tekstovni podatki, ki se jih 
lotevamo z orodji, algoritmi in s tehnikami 
analize besedil. Trenutno je manj raziskano, 

kako učinkovito izkoristiti družabna omrež-
ja, ki temeljijo na fotografijah, na primer 
Pinterest in Instagram, čeprav se tudi tu po-
nujajo priložnosti v prihodnosti.

Najpopularnejše programske rešitve, 
tehnologije in algoritmi za analizo besedil 
se posvečajo problemu ugotavljanja naklo-
njenosti iskanemu pojmu ali zaznavanju 
razpoloženja pisca besedila, da bi razbrali, 
ali ima pisanje pozitivno ali negativno stali-
šče. Rezultati niso vedno povsem natančni, 
saj tehnologije ne morejo nadomestiti člo-
veškega razumevanja in včasih ne zaznajo, 
ali je v besedilu uporabljen sarkazem, sleng, 
ironija ali žargon. Tudi nekatere kratice, ki 
se uporabljajo pri pisanju kratkih sporočil 
oziroma se objavljajo v spletnih besedilih, 
so lahko nejasne, kadar imajo več pomenov. 
Besedila na družabnih omrežjih so večino-
ma kratka in omejena v okviru konteksta 
pogovora, ki ga vedno ne poznamo. Tudi 
zato ne moremo vedno zagotoviti pravilne-
ga razumevanja bistva sporočila. 

Pri uporabi tehnologij moramo zato biti 
previdni in ne smemo vedno dobesedno za-
upati rezultatom. Čeprav so programske re-
šitve koristne pri analizi besedil, je prav, da 
rezultate sprejmemo z dobro mero zdrave 
pameti in občutka. Presoja je potrebna tudi 
zato, ker se vsebine hitro spreminjajo in so 
včasih lahko kontradiktorne, na primer v 
smislu, da nekdo ima danes rad neko stvar, 
jutri pa ne več.

Treba je tudi upoštevati, da ljudje včasih 
objavljajo stališča na družabnih omrežjih, 
kadar so zelo navdušeni ali pa so zelo slabe 
volje. Raziskave Cornell University odkri-
vajo, da so ljudje običajno slabe volje takoj 
zjutraj, ko vstanejo, in taki ostanejo do zaj-
trka. Potem je razpoloženje malo boljše, a se 
spet poslabša popoldne in ponovno izboljša 
takrat, ko je konec delovnega časa. Rezul-
tate so dobili z analizo čivkov ob različnih 
časih dneva in zato priporočajo, da podjetja 
objavljajo svoje čivke ob primernem času, 
recimo takrat, ko so ljudje boljše volje. Pri 
analizi čivkov pa prav tako velja, da preveri-
mo, kako se razpoloženje piscev spreminja 
skozi čas, zlasti kadar razpoloženje niha.

Uvedba in tehnologije
Da bo uvedba analize podatkov družab-

nih omrežij v podjetjih uspešna, velja kakor 
pri vseh poslovnih rešitvah, da je smiselno 
najprej definirati cilje, ki jih podjetje želi 
doseči. Ti so lahko na primer iskanje pri-
ložnosti za navzkrižno prodajo obstoječim 
strankam, identificiranje novega segmenta 
trga za povečanje prodaje, izboljšanje ka-
kovosti storitev ali le izvajanje že ustaljenih 
marketinških akcij prek kanalov na družab-
nih omrežjih. Da ima vse to smisel, je pri-
poročljivo, da se po zaključku izvedbe izme-
rijo rezultati uspešnosti, tako da se ugotovi, 
ali tovrstne dejavnosti podjetju prinašajo 
korist. Za začetek se lahko izvede pilotni 
projekt oziroma potrditev izvedljivosti nove 

ideje, na osnovi katere se potem podjetje 
odloči za naslednje korake.

Da bi pridobili financiranje oziroma sred-
stva za izvedbo projekta analize podatkov 
družabnih omrežij, je treba povezati cilje 
projekta s poslovnimi cilji podjetja in se pra-
vilno umestiti v poslovno strategijo. Treba je 
tudi gojiti zavedanje med vsemi vpletenimi 
o namenu in ciljih projekta, izvajati izobra-
ževanja, pritegniti ljudi z ustreznimi znanji 
in izkušnjami ter zagotoviti njihovo podporo.

Čeprav številni ponudniki govorijo dru-
gače, uvedba analize podatkov družabnih 
omrežij ni le nakup orodij in programskih 
rešitev. Podjetja verjetno že imajo nekatera 
znanja in tehnologije, ki jih lahko upora-
bijo v ta namen. Ljudje, ki se v današnjem 
času ukvarjajo z marketingom, razumejo 
družabna omrežja in jih tudi uporabljajo. 
Upravniki zbirk podatkov poznajo sodobne 
zbirke podatkov in jih obvladujejo zelo ve-
like količine. Poslovni analitiki z znanjem 
statistike oziroma znanosti podatkov iščejo 
vzorce v podatkih in jih tolmačijo poslov-
nim uporabnikom.

Za analizo podatkov z družabnih omrežij 
pravzaprav ni gotovih programskih izdelkov 
ali rešitev. Potrebnih je več različnih orodij 
oziroma tehnologij, na primer za pridobiva-
nje podatkov iz izvora, pretransformiranje 
in hranjenje podatkov, analize, vizualizacije 
in predstavitve rezultatov. Vsa ta orodja pa 
so sorodna tistim, ki jih potrebujemo za iz-
gradnjo podatkovnih skladišč in sistemov 
za poslovno obveščanje, zato za hiter zače-
tek podjetja najverjetneje že imajo večino 
tehnologij, ki jih potrebujejo.

Med ponudniki številnih različnih tehno-
logij za delo s podatki z družabnih omrežij 
najdemo tako uveljavljene ponudnike reši-
tev, povezane z relacijskimi zbirkami podat-
kov, kakor tudi poplavo novih, mlajših pod-
jetij, ki ponujajo sodobnejše tehnologije, na 
primer zbirke podatkov tipa NoSQL, mo-
žnost obdelave podatkov v okolju Hadoop, 
orodja in programske jezike za statistično 
analizo podatkov, tekstovno analizo besedil, 
vizualizacijo rezultatov, hrambe podatkov v 
oblaku in tako dalje. Najbolje je seveda iz-
brati tisto tehnologijo, ki je v dani situaciji 
najprimernejša in ki jo v podjetju obvladajo.

Mnoge izmed naštetih tehnologij so v da-
našnjem času na voljo tudi kot storitve. Med 
temi ponudniki omenimo IBM-ovega Wat-
sona, ki ga nameravajo v bodoče ponuditi 
kot storitev, tako da ga bodo podjetja lahko 
uporabila pri analizi velikih količin besedil. 
V Sloveniji se z analizo naklonjenosti ukvar-
ja podjetja Gama System, ki ponuja storitve 
analize javnega mnenja o podjetjih, posa-
meznikih ali blagovnih znamkah na osnovi 
podatkov z družabnih omrežij.

Povezava s podatkovnim 
skladiščem

Informacije o obnašanju strank, ki jih 
pridobimo iz tradicionalnih sistemov CRM, 
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lahko obogatimo tako, da jim dodamo po-
datke o obnašanju strank na družabnih 
omrežjih. To je lahko dragocen dodaten vir 
podatkov, kadar nam ga uspe povezati z vse-
binami iz podjetju lastnih sistemov, na pri-
mer s klicnim centrom, kjer so zabeležene 
pritožbe, pohvale ali prijavljene okvare, z 
rešitvami za poslovno obveščanje in tudi s 
tradicionalnimi informacijskimi sistemi.

Obstaja pa večji problem: kako sistema-
tično povezati posamezne stranke iz sis-
tema CRM z njihovim pojavljanjem v dru-
žabnih medijih. Morda se to naredi ročno, 
za vsako stranko posebej, pa še to ni vedno 
zanesljivo, saj se ljudje pojavljajo na dru-
žabnih omrežjih s psevdonimi ali pa je več 
ljudi z enakim imenom in priimkom. Pri 
povezovanju podatkov iz družabnih medi-
jev z informacijskimi sistemi v podjetju so 
vsekakor omejitve. Pa ne le v tem primeru, 
tudi na splošno je zelo težko povezati raz-
lične komunikacijske kanale in uporabnike 
med seboj. Na primer, nekdo je morda en-
krat všečkal izdelek na Facebooku s svojega 
računalnika, potem pa ga je kupil v trgovi-
ni zaradi reklame, ki jo je videl po televizi-
ji. Kasneje je poklical v center za podporo 
uporabnikom s stacionarnega ali mobilne-
ga telefona ali pa bral o njem v časopisu. 
Takega celovitega obnašanja naših strank 
ne moremo zajeti ne glede na to, koliko po-
datkov imamo na voljo.

Uporaba podatkov družabnih omrežij na 
ravni posamezne stranke je zato manj izve-
dljiva možnost. Več lahko dosežemo z upo-
rabo podatkov z družabnih omrežij na agre-
girani ravni, kjer se osredotočamo na vidik 
javnega mnenja in tistega, kar se govori o 
izdelkih, storitvah ali blagovnih znamkah. 
Če imamo na voljo dovolj podrobne podat-
ke, lahko mnenja in komentarje razčlenimo 
na demografske segmente.

Čeprav se mnogo govori o analizi po-
datkovnih tokov v trenutnem času, je to le 
eden od mogočih vidikov analiz podatkov 
družabnih omrežij. Ta daje trenutno sliko, 
kar je morda koristno ob lansiranju novega 
izdelka ali ob težavah z obstoječim izdel-
kom. Mnogokrat pa nas pri analizah zani-
majo trendi gibanja skozi čas, kar pomeni, 
da moramo imeti podatke shranjene za 
neko časovno obdobje v preteklosti. To po-
meni, da je potrebno podatkovno skladišče 
v neki obliki, ki omogoča tovrstne analize in 
nudi hitre rezultate.

Tu je zanimiva izkušnja Facebooka. Če-
prav je Facebook eno tistih velikih spletnih 
podjetij, ki prisegajo na sodobno zbirko 
podatkov tipa NoSQL, so na nedavnem 
srečanju The Data Warehousing Institute 
presenetili z razkritjem, da imajo za lastne 
potrebe implementirano klasično podat-
kovno skladišče na osnovi relacijske zbirke 
podatkov. Ugotovili so, da so kljub sodob-
nejšim zbirkam podatkov, ki so učinkovite 

pri sprotnem beleženju dogajanja na Fa-
cebooku, relacijske zbirke še vedno pri-
mernejše za odgovarjanje na strukturirana 
poslovna vprašanja, kakršna se postavljajo 
v podatkovnih skladiščih. Nekatere vrste 
poizvedb se izvršijo mnogo hitreje v rela-
cijskih zbirkah podatkov, kakor bi se, reci-

mo, v okolju Hadoop. In seveda velja tudi 
obratno, nekatere vrste poizvedb se izvršijo 
mnogokrat hitreje v okolju Hadoop, odvi-
sno od namena in vrste poizvedb, ki se iz-
vajajo. 

Pri Facebooku pravijo, da se je pri zelo 
velikih količinah podatkov, s katerimi se 
srečujejo, treba v vsaki situaciji odločiti 
med perfekcionizmom, ki ga poosebljajo 
relacijske zbirke podatkov s svojimi ključi 
in vezmi, ter med pragmatičnostjo, ki jo 
zahtevajo bliskovito hitri odzivni časi pri 
spletnem uporabniškem vmesniku in kjer 
so primernejše sodobnejše zbirke podat-
kov tipa NoSQL. Za podatkovno skladišče 
potrebujejo konsistentno zbirko podatkov, 
ki omogoča analize podatkov, zato vanj 
prenašajo nekaj ducat najpomembnejših 
tabel. Preostalih stotisoče tabel ostaja v ne-
strukturirani obliki.

Izzivi in priložnosti
Podatkov je na družabnih omrežjih si-

cer mnogo, pravzaprav na kupe in še več, 
a niso vedno vsesplošno uporabni. Niso vsi 
podatki javno dostopni, zato podjetje vidi 
le tiste, do katerih ima pravico dostopa, to-
rej ne more vedno dobiti celovite slike do-
gajanja na trgu in so zaključki lahko površni 
ali temeljijo na preozko zastavljenih pred-
postavkah. Na primer na Facebooku lahko 
podjetje vidi le tisto, kar posamezniki napi-
šejo na javne zidove, ne vidijo pa tistega, o 
čemer se prijatelji pogovarjajo med seboj.

Zaradi zelo velikih količin podatkov, ki 
nastajajo, je mnogo šuma in neuporabne-
ga, zato je včasih pretežko izluščiti tisto, 
kar je pomembno, zanesljivo in bistveno. 
Po drugi strani pa ravno zelo velike količine 
podatkov na družabnih omrežjih omogo-
čajo, da jih izkoristimo v agregirani obliki, 
kjer iščemo statistične trende. Ker je število 
sporočil oziroma objavljenih besedil zelo 
veliko, lahko to nadomesti slabo kakovost v 
smislu, da gledamo vzorce, ki se pojavljajo 
oziroma ponavljajo najpogosteje, medtem 
ko redke izjeme izpustimo.

V podjetju, ki zajema podatke družab-
nih omrežij, lahko pride do organizacijskih 
zapletov v smislu odločitve, kdo je lastnik 
podatkov družabnih omrežij, kdo je njihov 
skrbnik in kdo jih dostavlja. V nasprotju z 
ostalimi podatkovnimi viri, ki imajo v pod-
jetjih večinoma vsak svojega lastnika v or-

ganizacijski enoti, kjer nastajajo oziroma v 
enoti, ki skrbi za njih, pa podatki družabnih 
omrežij nastajajo zunaj podjetja in na nji-
hovo strukturo, vsebino in kakovost podje-
tje nima vpliva.

Zaradi relativne mladosti družabnih 
omrežij v podjetjih mnogi posamezniki 
tega še vedno ne jemljejo resno, zato je vča-
sih težko dobiti sponzorja projekta oziroma 
navdušiti poslovne uporabnike za uvedbo 
tovrstnih rešitev. Kljub temu raziskave ka-
žejo, da podjetja vedno bolj namenjajo del 
sredstev tudi za družabna omrežja, zlasti 
pri marketinških naporih.

Populacija, ki sodeluje na družabnih 
omrežjih, ni nujno odraz celotne popula-
cije, ki kupuje izdelke, zato je tudi pri upo-
rabi rezultatov treba biti previden, da ne 
bi odtujili tržnega deleža, ki ni aktiven na 
družabnih omrežjih in ima morda drugač-
ne preference. Analiza družabnih omrežij 
ni nadomestilo za tradicionalni marketing 
ali edina osnova za sprejemanje poslovnih 
odločitev. Je dopolnitev, ki podjetju lahko 
prinaša korist, kadar se učinkovito uporabi. 

V prihodnosti bodo podatki iz družab-
nih medijev še naprej predstavljali izziv. S 
sistematičnim zbiranjem, preoblikovanjem 
in analizo podatkov iz spletnih virov, na 
osnovi katerih podjetje sprejema poslov-
ne odločitve in oblikuje novo ponudbo, je 
to področje tudi velika priložnost, ki lahko 
podjetjem pomaga. Spletni viri podatkov 
namreč postajajo vedno bolj nepogrešljivi 
v vsakodnevnem življenju in poslovanju, 
zato med drugim tudi Narodna in univer-
zitetna knjižnica Slovenije že nekaj časa 
arhivira nekatere spletne vsebine. Pred 
nedavnim so se odločili, da bodo arhivirali 
tudi izbrane čivke z omrežja Twitter. Pravi-
jo, da je Twitter zanimiv, ker vsebuje jedr-
nate informacije, ki so odraz nekega zgo-
dovinskega, političnega, znanstvenega ali 
kulturnega konteksta. Lahko se celo zgodi, 
da bomo v prihodnosti odšli v knjižnico, da 
bi analizirali vsebine družabnih omrežij. 6
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Skupina Tuš: »Za 
uporabnike so družabna 
omrežja relevanten kanal 
komunikacije«

Laura Gričar iz službe za stike z javno-
stjo v Tuš Holdingu pravi, da je v Skupini 
Tuš trženje od nekdaj prostor vpeljave naj-
sodobnejših pristopov in orodij. Tako so z 
zaznavanjem trenda rasti in priljubljenosti 
družabnih omrežij prilagodili aktivnosti in 
nekatere od njih razvili posebej za te ka-
nale. Za uporabnike so družabna omrežja 
povsem relevanten in reprezentativen kanal 
komunikacije, zato tudi pričakujejo resen, 
ažuren in kredibilen odziv, tako kot na pri-
mer v centru za pomoč uporabnikom.

V Tuš Holdingu se zavedajo, da so lahko le 
z nenehnim opazovanjem in implementira-
njem pričakovanj svojih kupcev oziroma obi-
skovalcev uspešni. Tako kot spremljajo njiho-
ve nakupne in uporabniške navade, tako jim 
o njihovih pričakovanjih veliko povedo infor-
macije z družabnih omrežij, zato so te sestav-
ni del njihovih načrtov in aktivnosti. 

Slovenske železnice: 
»Družabna omrežja 
omogočajo prejemanje 
povratnih informacij«

Marko Tancar iz službe za organizacijsko 
komuniciranje pravi, da za Slovenske Že-
leznice družabna omrežja pomenijo dober 
komunikacijski kanal za promocijo javnega 
potniškega prometa, zlasti prevoza z vlaki. 
Potnike obveščajo o konkretnih prevozih z 
vlakom in o aktualnih ponudbah, objavljajo 
pa tudi nagradne igre in podobno. Začeli so 
z vzpostavitvijo strani »Grem z vlakom« na 
Facebooku, ki ima že skoraj 30.000 všečkov. 
Pred kratkim so začeli uporabljati tudi Twit-
ter.

Z uporabniki dejavno komunicirajo vsak 
dan. Vse pridobljene povratne informacije 
kar najbolj upoštevajo za izboljševanje in 
prilagajanje svojih storitev. 

Pošta Slovenije: »Povratne 
informacije obiskovalcev 
so v pomoč pri oblikovanju 
trženjskih akcij«

Podjetja so večinoma že prepoznala 
družabna omrežja kot pomemben trženj-

sko-komunikacijski kanal, saj želijo biti 
prisotna povsod tam, kjer so tudi njihovi 
kupci. Pošta Slovenije je trenutno prisotna 
na družabnem omrežju Facebook. Jasmina 
Roškar, direktorica službe korporativnega 
komuniciranja nam je povedala, da je glavni 
namen prisotnosti Pošte Slovenije na ome-
njenem omrežju utrditev blagovne znamke 
Pošte Slovenije in predstavitev dodatne po-
nudbe, ki jo Pošta Slovenije ponuja uporab-
nikom njenih storitev. 

Pošta Slovenije na družabnem omrežju 
Facebook redno spremlja dogajanje in hitro 
odgovarja na vprašanja ter komentarje obi-
skovalcev. Enostranski marketing s klasič-
nim oglaševanjem je v zatonu, zato se pov-
sem usmerjajo k dvosmerni komunikaciji.  

Skupina Laško: »Prisotnost 
blagovnih znamk na 
družabnih omrežjih je 
dandanes nujna«

Vili Grdadolnik iz Skupine Laško meni, da 
je prisotnost blagovnih znamk na družab-
nih omrežjih dandanes nujna, saj so tržne 
raziskave in trendi pokazali, da za doseg 
ciljne publike uporaba zgolj klasičnih ma-
sovnih medijev za komuniciranje in ogla-
ševanje podjetja ter blagovnih znamk ne 
zadostuje več. 

Na družabnih omrežjih spremljajo ana-
litiko, ki jo ta omogočajo. Tako pridobijo 
vpogled v razmišljanje obiskovalcev in per-
cepcijo blagovnih znamk. Tovrstni izsledki 
predstavljajo dodatno orodje, s katerim lah-
ko zelo dobro ocenijo neko ciljno skupino. 

OMV: »Pripravljamo 
promocijske aktivnosti za 
oboževalce, s katerimi se 
jim zahvalimo za zvestobo«

Valentina Danev, predstavnica za stike 
z javnostjo pravi, da se OMV Slovenija kot 
trgovska združba mora in želi prilagajati 
potrošniku skozi celoten nakupni proces, 
zato so že pred skoraj štirimi leti prepoznali 
družabna omrežja kot pomemben kanal ko-
municiranja s potrošniki in na Facebooku, 
ki je največje tako omrežje, oblikovali lastno 
stran. Obenem družabna omrežja služijo 
kot oblika dvosmerne komunikacije. Skupi-
na OMV je prisotna tudi na spletnem kana-

lu YouTube, kjer občasno objavljajo lokalne 
video predstavitve, redno spremljajo doga-
janje na blogih in forumih, na mednarodni 
ravni pa so prisotni tudi na Twitterju. 

Telekom Slovenije: 
»Komunikacija na družabnih 
omrežjih je dvosmerna in 
omogoča pridobivanje idej 
od uporabnikov«

Telekom Slovenije je prisoten na vseh ak-
tualnih družabnih omrežjih. Boris Ziherl iz 
službe za stike z javnostjo meni, da je priso-
tnost združbe in njenih blagovnih znamk na 
družabnih omrežjih sestavni del komunika-
cijske matrike in da lahko s svojimi učinki 
posredno pozitivno vpliva tudi na poslov-
ni izid, čeprav je tak vpliv težko natančno 
ovrednotiti.  

Trudijo se zagotavljati zanimive, koristne 
in hitre informacije ter vsakodnevne odzive 
na vprašanja in pobude uporabnikov. S pre-
pletom aktivnosti pozitivno vplivajo na za-
dovoljstvo uporabnikov in seznanitev s po-
nudbo. Marsikatero pobudo, idejo, predlog 
ali nasvet so uporabili pri pripravi novih po-
nudb, storitev ali pri izboljšanju dosedanjih 
procesov.

Petrol: »Mnenja 
obiskovalcev smo 
upoštevali pri novih okusih 
Kave na poti«

Klemen Geršak, vodja tržnih raziskav in 
spletnega komuniciranja pravi, da se v Pe-
trolu kot moderni, komunikativni in odprti 
združbi zavedajo, da je mnenje obiskoval-
cev/kupcev izredno pomembno za poslov-
no uspešnost podjetja. Družabna omrežja 
so odlično mesto za srečevanje in dvosmer-
no komunikacijo ter interakcijo s kupci. 

Petrol je že poslovno uspešno uporabil 
povratne informacije uporabnikov družab-
nih omrežij. Mnenja obiskovalcev so na 
primer upoštevali pri novih okusih Kave na 
poti, ki jih trenutno lahko kupci pokusijo na 
treh lokacijah, in pri izbiri novih posipov za 
kavo (čokolada, vanilja,karamela), ki so na 
voljo na vseh večjih servisih. 6

D R U Ž A B N O  P O S L O V A N J E   I   T R E N D I

Kako danes uporabljajo družabna omrežja v poslovne namene smo se pogovarjali s 
predstavniki za stike z javnostjo v nekaterih večjih slovenskih podjetjih. Povedali so nam o 
svojih izkušnjah in načrtih v prihodnosti.

Kako družabni smo? 

m a j a  F e r l e
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P
osebnosti, zaradi katerih je vodenje 
IT-jevcev morda nekoliko drugačno 
od kakega drugega profila, izhajajo 
iz nekaj osebnih značilnostih, na 

katere pri informatikih naletimo nekoliko 
pogosteje kot pri splošni populaciji. Pri tem 
se torej ne moremo izogniti določeni meri 
posploševanja, zato naj bralci, ki jih to mor-
da utegne motiti, ne zamerijo. Ko bomo v 
nadaljevanju torej pisali o tej ali oni značil-
nosti posameznikov, seveda ne bomo trdili, 
da jo najdemo čisto pri vsakem IT-jevcu. 
Največ, kar si drznemo reči, je, da so take 
značilnosti prevladujoče v IT-populaciji, pa 
še to je seveda nekaj, s čimer ima kdo drug 
lahko povsem drugačne izkušnje. Teze v be-
sedilu torej temeljijo po eni strani na avtor-
jevih izkušnjah, po drugi pa na analizah in 
pisanjih, ki so jih že objavljali drugje. 

O vodenju
V resnici drži, da ima vodenje ljudi nekaj 

karakteristik, ki so splošno veljavne in ki ve-
ljajo za katero koli vsebinsko področje. Prva 
pomembna značilnost, ki jo velja omeniti, 
je ta, da vodenje in menedžiranje nista ista 
stvar. To je treba posebej poudariti, saj se to 
dvoje ravno v našem prostoru pogosto za-
menjuje. Ni naš namen iti preveč v globino 
razlik med obema načinoma »upravljanja 
človeških virov«, kot se rado reče. Povejmo 
le, da je običajno menedžiranje bolj formal-
ne narave, predpostavlja jasne hierarhične 
strukture in formalno moč, medtem ko je 
vodenje bolj neformalno, temelji na moti-
viranju in angažiranju ljudi, karizmi vodje 
in ne na njegovi formalni moči, ter lahko 
deluje tudi v popolnoma neformaliziranih 
strukturah. Ni naključje, da je druga oblika 
delovanja primernejša za delo z visoko kva-
lificiranimi, s samostojnimi, z inovativnimi 
sodelavci in da prinese v takih okoljih bi-
stveno boljše rezultate od svojega komple-
menta.

Velja pa omeniti še eno pomembno raz-
liko med vodenjem in menedžiranjem. 
Medtem ko se menedžiranja da naučiti v 
poslovnih in drugih menedžerskih šolah, pa 
je za vodenje potrebno nekaj več. Pravi vod-
ja mora imeti karizmo, sposoben mora biti 

ljudi potegniti za seboj in jih motivirati za 
cilje, ki so jih ljudje prej sprejeli za skupne. 
Seveda ne škodi, če imajo vodje tudi mene-
džerska znanja, kajti ta jim olajšajo upra-
vljanje organizacijske strukture, vendar pa 
samo to ni dovolj za dobrega IT-direktorja, 
projektnega vodjo ali vodjo tima. Če se to-
rej izrazimo po matematično: menedžerska 
znanja so potreben, ne pa zadosten pogoj 
za to, da je nekdo uspešen vodja. 

Iz zgodovine poznamo veliko primerov 
pravih vodij, takih, ki so odigrali pozitivno 
vlogo, pa tudi takih, ki so svoje prirojene 
sposobnosti in talente izkoristili za sejanje 
zla in nesreče. Mi se bomo osredotočili le na 
prve, in ko bomo torej v nadaljevanju tega 
prispevka omenjali vodenje, bomo imeli v 
mislih njegovo pozitivno različico. 

Nekaj značilnosti 
informatikov

Ne da bi imeli kakršne koli pretenzije po 
vrednostnem ocenjevanju različnih stro-
kovnih in profesionalnih profilov, pa lahko 
brez večje nevarnosti rečemo, da IT-kadri 
večinoma imamo nekaj prevladujočih zna-
čilnosti. Verjetno gre vzroke zanje iskati v 
povezavah z matematiko, algoritmičnim 
razmišljanjem ali s tehničnim pristopom, ki 
so nujni, če naj bo nekdo dober programer 
ali sistemski inženir. A vir pravzaprav ni po-
memben, ključno je, da se značilnosti zave-
damo in ravnamo skladno z njimi. Prva taka 
značilnost je introvertiranost. 

To je pogosta osebnostna značilnost, ki jo 
pripisujejo IT-strokovnjakom. V veliki veči-
ni so bolj tihi po naravi, informacije obde-

Ne bili presenečeni, če bi se že kar takoj pojavila pripomba, zakaj sploh pisati o timih IT in 
ne kar o vodenju na splošno. No, razloga sta pravzaprav dva. Prvi izhaja iz dejstva, da je 
članek objavljen v reviji, ki se ukvarja z IT-problematiko in je zato smiselno, da ostanemo 
znotraj tega področja. Drugi, nekoliko tehtnejši, pa leži v tem, da pri vodenju timov IT zares 
naletimo na nekatere posebnosti, ki jih kje drugje ni najti ali pa se z njimi srečujemo v 
manjšem obsegu.

Vodenje ekip IT

d a v o r  H v a l a
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lujejo v sebi in šele, ko so prepričani, da so 
dosegli neko jasno in logično pozicijo, spre-
govorijo in delajo zaključke. Ekstrovertirani 
ljudje pa, nasprotno, govorijo, preden raz-
mislijo, in pri njih ni nič nenavadnega, da v 
hipu spremenijo mnenje, če ugotovijo, da je 
bilo prejšnje napačno. 

Introvertiranost seveda sama po sebi ni 
slaba, na neki način je celo koristna za kako-
vostno reševanje zapletenih tehničnih pro-
blemov in odpravljanje napak v sistemih, 
od katerih je danes odvisno delovanje tako 
rekoč vsakega podjetja ali katere koli druge 
organizacije. A tako kot pri marsičem dru-
gem tudi za introvertiranost velja, da preveč 
nečesa ni dobro. Če je oseba preveč intro-
vertirana, ima resne težave pri komunikaciji 
z drugimi, zato ne pove, kar misli, ne prispe-
va k uspehom ekipe toliko, kot bi glede na 
svoje sposobnosti objektivno lahko, in veči-
noma popolnoma odpove pri interakcijah s 
strankami ali z naročniki. Zato, denimo, ni 
smiselno take osebe pošiljati k naročniku 
na pogovore o zahtevah za neko program-
sko aplikacijo, saj svoje naloge ne bo opravi-
la dovolj dobro, zato bodo zagotovo težave v 
nadaljevanju projekta. 

Dalje smo znani po logičnem razmišlja-
nju. Ta značilnost je, no, logična. Informa-
cijske tehnologije so po svoji naravi dobro 
strukturirane, njihova podstat temelji na 
matematiki, zato je logično razmišljanje 
nujno potrebno za uspeh v tem poslu. Ena 
od posledic te lastnosti je, da IT-jevci obi-
čajno ne nasedajo na obširne, vsebinsko 
prazne, »bla-bla-bla« motivacijske govore. 
Še več, po navadi taki govori pri njih vzbu-
dijo cinizem in imajo ravno nasproten uči-
nek od želenega. Nasprotno pa se po navadi 
dobro odzivajo na logične argumente, zato 
je smiselno motivacijske prijeme iskati v 
povezavi z njimi. 

Naslednja pogosta lastnost je kakovostno 
reševanje problemov. Tipični IT-jevec je 
precej dober v reševanju (tehničnih) pro-
blemov, kar pa je tako vrlina kot slabost. Po 
eni strani so motivirani in zavzeti informa-
tiki sposobni rešiti tudi najbolj zapletene 
in skrivnostne težave, vendar pa po drugi 
strani s tem velikokrat začnejo prehitro. Na-
mesto da bi problem prej dobro analizirali 
in ugotovili, kaj je v resnici vzrok zanj, se re-
ševanja lotijo na hitro in brezglavo, kar pa le 
redko prinese želene rezultate. Veliko pogo-
steje se s tem težave še dodatno zapletejo in 
na koncu za rešitev zahtevajo bistveno več 
virov, kot bi bilo objektivno nujno.

Smo pa tudi tehnično kreativni. Omenjati 
kreativnost v istem stavku z informatiki je 
morda za koga neustrezno in celo smešno. 
Za kreativce pač običajno veljajo drugi pro-
fili, ki jih največkrat najdemo v trženju in 
marketingu, medtem ko so informatiki ve-
činoma razumljeni kot logični, suhoparni, 
celo dolgočasni ljudje, vendar pa je stanje 
v resnici drugačno. Tudi tehnika namreč 
zahteva kreativnost, le da se ta pač kaže na 

drugačen način. Ko npr. poslovni analitik 
skupaj z uporabnikom išče najboljšo rešitev 
za njegov poslovni problem, mora biti pri 
tem še kako kreativen. Podobno velja tudi 
za načrtovalca tehnične rešitve, ki mora na 
kreativen način uporabiti elemente, ki jih 
ima na voljo, in poiskati najbolj optimalno 
izvedbo začrtane rešitve.

Sestavljanje timov IT
Res je sicer, da se le redko pojavi prilo-

žnost, ko lahko vodja izbere svoj tim kar na 
začetku. Običajno je namreč tako, da je taka 
ali drugačna ekipa že sestavljena in največ, 
kar si njen vodja lahko obeta, je, da bo moral 
poiskati dodatne ali nadomestne člane. Pa 
tudi to v resnici največkrat niti ni blagoslov, 
ampak prej kazen, saj (dobrih) informatikov 
tudi v današnjih kriznih časih ni lahko najti. 
Vseeno si na kratko poglejmo, na kaj je smo-
trno paziti, kadar izbiramo nove sodelavce, 
bodisi za dopolnitev obstoječih ekip bodisi 
za sestavljanje novih. 

Kdo naj kadruje?
Kdo naj kadruje, vodja ali kadrovska služ-

ba? To je vprašanje, ki se pojavlja precej 
pogosto, četudi avtor tega članka meni, da 
dileme pravzaprav ni. Kadruje naj tisti, ki 
bo potem ekipo vodil in bo odgovoren za 
njeno delo in rezultate. Pri tem si je smi-
selno zagotoviti kar največjo avtonomijo 
in ne pristajati na pritiske, do katerih lah-
ko pride, ker morda nekdo više hoče komu 
narediti uslugo. To ni vedno lahko, a vodja 
ne sme niti za trenutek pozabiti, da bo on 
odgovarjal za ekipo, in če bodo težave, bodo 
nadrejeni hitro pozabili, da so vsiljevali 
svoje kadre. Še več, v takih primerih je celo 
precej verjetno, da bodo tako privilegirano 
osebo zaščitili, tudi na račun drugih. Zato je 
res koristno, če si vodja pri izbiri sodelavcev 
zagotovi kar največjo mogočo avtonomijo. 
Ne nazadnje bo on tisti, ki bo moral delati z 
njimi in je torej edino pošteno, da sam seje, 
kar bo potem žel. 

Vprašanje, ali naj kadruje kadrovska služ-
ba ali vodja ekipe, torej v resnici ne obstaja. 
Vodja ekipe mora vedno pri tem igrati aktiv-
no vlogo! Seveda pa je koristno, da pri tem 
uporabi pomoč kadrovske službe, ki ima 
na voljo orodja, s katerimi lahko kandidate 
oceni s psihološkega vidika, preveri refe-
rence in na koncu izvede celoten postopek 
zaposlitve. S tem ni nič narobe, če le vodja 
ne izpusti iz svojih rok nadzora nad postop-
kom in odgovornosti zanj. 

Kaj iskati?
Vedno je seveda dobro, da pri kadrih 

iščemo strokovnost in profesionalne vešči-
ne za področje, za katerega kadrujemo. Tu 
informatika ni nobena izjema. Pri potrje-
vanju strokovnosti in veščin se je smiselno 
nasloniti na več virov, ne samo na enega. 
Tako je na primer vedno dobro, da kandidat 
lahko dokaže stopnjo formalne izobrazbe 

z (neponarejenim) spričevalom dobre izo-
braževalne ustanove, a to ne sme biti edino 
merilo. Dober indikator so tudi dokazila o 
dodatni izobrazbi, ki jo je nekdo pridobil 
po zaključenem formalnem šolanju. Tako 
si npr. težko predstavljamo bodočega ad-
ministratorja Windows okolja, ki ne bi imel 
vsaj enega ali dveh uradnih »Microsoft 
Certified Something« certifikatov. Ali pa če 
iščemo nekoga, ki naj bi se lotil upravljanja 
informacijskih storitev – oseba, ki nima vsaj 
osnovnega certifikata ITIL, pri tem verjetno 
ne bo prav dobra. No, pri tem ne gre zane-
mariti izkušenj, ki pa so lahko tudi dvorezni 
meč. Zelo izkušeni strokovnjaki namreč po-
gosto svoje izkušnje zamejijo in ogradijo s 
trdnimi zidovi, prek katerih nočejo iti. Ljudi, 
ki se ne želijo vedno znova izobraževati in 
usposabljati, pa si verjetno nihče ne želi v 
svoji ekipi, četudi so v nekem trenutku mor-
da vrhunski strokovnjaki. 

Veliko lahko pri spoznavanju kandidatov 
pomagajo priporočila znancev ali drugih 
ljudi, ki jim zaupamo. To orodje se pri nas 
ne uporablja veliko, precej bolj pogosto je 
npr. v ZDA, kjer so priporočila bivših delo-
dajalcev tako rekoč nujnost. Če je mogoče, 
je torej vedno smiselno potencialne bo-
doče sodelavce preveriti tudi po tej poti. S 
tem namreč dobimo najboljšo informacijo 
o tem, kakšen je posameznik v dejanskem 
okolju, kako se ujame s sodelavci, ipd. Seve-
da pa moramo biti tudi pri tovrstnih infor-
macijah pazljivi, saj niso vsi ljudje dobrona-
merni, še zlasti če je med njimi prišlo do ne 
preveč prijateljskega razhoda.

Niso pa strokovno znanje, izkušnje in ve-
ščine vse, kar bi nas moralo zanimati, ko se-
stavljamo novo ali dopolnjujemo obstoječo 
ekipo. Nikakor namreč ne smemo pozabiti 
na t. i. »mehke« veščine in lastnosti, torej na 
tiste vidike, ki se dotikajo posameznikove 
osebnosti. Tu gre torej za tiste lastnosti, od 
katerih je odvisno, kako se bo posameznik 
vključil v tim, kako dobro ali slabo bo sode-
loval z drugimi ekipami, naročniki ali s po-
dizvajalci. Vse to so pomembne stvari, ki jih 
nikakor ne smemo zanemariti! 

Katere mehke veščine naj 
iščemo?

Katere so torej tiste mehke veščine, ki 
bodo koristile pri delu? Seveda jih je več in 
so odvisne od konkretnega primera, a kljub 
temu naštejmo nekaj najbolj pogostih. Naj-
prej iščemo komunikacijske veščine

Sposobnost branja, pisanja in jasnega 
ter učinkovitega govornega izražanja bodo 
vedno koristne. To še posebej velja za infor-
matiko. Ta je posejana s projekti, ki so bili si-
cer dobro zamišljeni, a slabo skomunicirani 
ter zato neuspešni. 

V to kategorijo sodi tudi zmožnost učin-
kovitega sestankovanja. Brez dvoma so se-
stanki lahko zelo koristni, vendar pa so vse 
prepogosto tudi glavni razlog zapravljanja 
časa in neučinkovitosti. Do tega pride, ko 
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se spremenijo v dolge, brezplodne deba-
te ljudi, ki govorijo vsak o svoji stvari in se 
med seboj ne zmorejo ali nočejo razumeti. 
Ljudje, ki znajo učinkovito sestankovati, so 
redki in zato toliko bolj zaželeni. 

Nič manj pomembne niso pogajalske 
veščine. Te postajajo vse bolj in bolj iskane 
zlasti v zadnjih nekaj letih, ko se tudi za-
radi nižanja stroškov organizacije čedalje 
močneje naslanjajo na zunanje izvajalce in 
dobavitelje. Poleg komunikacijskih sposob-
nosti, ki so potrebne za učinkovito sodelo-
vanje z njimi, bodo nedvomno koristne tudi 
pogajalske veščine, da bo izplen tega sode-
lovanja kar največji.

Iščemo tudi posameznike, ki bodo znali 
upravljati dobavitelje. Ko se vse več nalog 
predaja v izvajanje zunanjim izvajalcem, 

postaja vse bolj pomembno, da odnose z 
njimi učinkovito upravljamo. Zagotoviti 
moramo, da bodo partnerji res dobavili ti-
sto, kar je bilo dogovorjeno s pogodbo, in 
to v okviru zadanih parametrov. Zagotoviti 
je torej treba doseganje dogovorov o ravneh 
storitev (SLA) in spremljanje ključnih per-
formančnih indikatorjev (KPI). Ljudje, ki so 
pri tem dobri, morajo nujno imeti potrebne 
mehke veščine in so tudi vse bolj iskani.

Naslednja lastnost se nanaša na zmo-
žnost timskega dela. Timsko delo je način 
delovanja, brez katerega vsaj v informatiki 
ne moremo računati na omembe vredne 
uspehe. Timsko delo je torej lahko zelo 
uspešno, vendar le, če so člani timov spo-
sobni delovati na tak način. Ima namreč do-
ločene posebnosti, ki jim ni zmožen vsakdo 
slediti. To še zlasti velja za bolj introvertira-
ne osebe, zgoraj pa smo že pojasnili, da taki 
v IT prevladujejo. Sposobnost delovanja v 
timu je zato lastnost, ki jo vsi pričakujejo in 
se jo tudi pogosto ocenjuje v procesu kadro-
vanja. 

Dalje je pomembna sposobnost prenaša-
nja znanja. Ena od pomembnih značilnosti 
timskega dela je neovirano prenašanje zna-
nja med sodelujočimi v timu. To pomeni, da 
morajo biti tisti, ki imajo znanje in izkušnje, 
te pripravljeni brezpogojno deliti s sodelav-
ci. To pogosto ni lahko in ni samo po sebi 
umevno, da bo vsakdo sposoben takega de-
lovanja. Sposobnost mentoriranja in prena-
šanja znanja je lastnost, ki je pri posamezni-
kih zelo iskana in tudi visoko cenjena. 

Bodoči vodja naj ima seveda tudi čut za 
projekte. Kljub prevladujoči drugačni mi-
selnosti projektno delo – žal – ni za vsa-

kogar. Še manj pa je vsakdo lahko (dober) 
projektni vodja. Za to so potrebne nekatere 
osebnostne značilnosti, kot so npr. siste-
matičnost, organiziranost, natančnost, od-
ločnost, komunikativnost, na vse to pa je 
dobro naložiti še projekt ali dva izkušenj. 
In če so na eni strani ljudje, ki nikoli prav 
dobro ne funkcionirajo pri projektih, so na 
drugi taki, ki imajo naraven občutek zanje. 
Taki posamezniki so redki in zato toliko bolj 
dragoceni.

Končno iščemo tudi posameznika, ki bo 
občutljiv na uporabniški pogled. Eden naj-
pogostejših očitkov, ki s(m)o jih informatiki 
deležni od uporabnikov, je ta, da nimamo 
občutka za njihove potrebe in zahteve. To 
sicer delno drži, četudi je res tudi, da upo-
rabniki prevečkrat niti sami ne vedo točno, 

kaj bi radi, zato tega seveda ne morejo niti 
artikulirano sporočiti informatikom. Kljub 
vsemu pa je koristno, če imamo v IT-oddel-
ku ljudi z izostreno občutljivostjo za upo-
rabniški pogled, saj jih bodo prej razumeli 
in jim pomagali bolj celovito izraziti njihova 
pričakovanja. Sposobnost tovrstne empatije 
je pravzaprav precej redkejša, kot bi človek 
pričakoval, in je seveda zato toliko bolj dra-
gocena. 

Obvladovanje notranje 
politike

V vsaki organizaciji, pa naj bo še tako 
majhna, se slej ko prej pojavijo nasprotujoči 
si interesi, ki jih ljudje želimo uresničiti na 
bolj ali manj transparentne načine. V resni-
ci razmere znotraj velikega podjetja ali neke 
druge organizacije kmalu postanejo podob-
ne tisti pravi, državni politiki. Ljudje ne izbi-
rajo sredstev, da bi dosegli svoje, pojavljajo 
se ad-hoc zavezništva, nasprotniki lobirajo 
drug proti drugemu … Ko enkrat zadeve 
pridejo tako daleč, je to seveda problem, ki 
ga mora, če se ga zaveda, razrešiti najvišje 
vodstvo. V celoti se tega pojava verjetno ne 
da odpraviti, saj človeške narave ni moč po-
polnoma spremeniti, zato se tudi informati-
ki neizogibno znajdejo v primežu tovrstne-
ga dogajanja. Ker so, kot smo ugotavljali 
prej, večinoma bolj introvertirani po naravi, 
je to zanje še večji problem kot za koga dru-
gega. Ljudje, ki so se sposobni znajti znotraj 
internega politiziranja in kljub temu doseči 
svoje cilje, so zato (tudi) za informatiko iz-
redno pomembni in koristni. Navezovanje 
stikov z drugimi oddelki, s katerimi morda 
sodelovanje ni zadovoljivo, sodelovanje s 

sodelavci, s katerimi se kdo drug morda ne 
more niti videti, vse to in še več so koristi, ki 
jih ima IT-oddelek od ljudi s tovrstnimi spo-
sobnostmi. Videli smo namreč že, da brez 
komunikacije in sodelovanja z uporabniki 
informatika ne more zadovoljivo izpolniti 
svojih nalog, zaradi katerih pravzaprav ob-
staja. 

Prijemi za uspešno vodenje
Pravzaprav se tehnike vodenja informa-

tikov ne razlikujejo tako zelo od vodenja 
katerega koli drugega profila strokovnjakov, 
vendar razlike obstajajo, izhajajo pa v glav-
nem iz značilnosti, ki prevladujejo znotraj 
IT-skupnosti. Če želi biti vodja uspešen, 
mora upoštevati še tako subtilne podrob-
nosti in jih vključiti v svoj slog vodenja. 

Najprej moramo zagotoviti sodelavcem 
potrebna orodja. Informatiki hitro posta-
nejo zelo frustrirani, če čutijo, da nimajo 
na voljo vseh IT-orodij, ki jih potrebujejo 
za uspešno opravljanje svojega dela. Da ne 
bodo zato nezadovoljni, jim mora torej vod-
ja zagotoviti hardver in softver, ki ga potre-
bujejo. Ni treba da sta ravno najsodobnejša, 
najnovejša in najboljša, morata pa biti še 
sprejemljiva. 

Dalje je pomembno zagotoviti potrebna 
znanja in priložnosti za učenje. Večinoma 
se informatiki radi učijo in spoznavajo nove 
tehnike, metode in orodja. Naloga vodje je 
torej, da jim zagotovi potrebna znanja in ve-
ščine za delo, ki ga opravljajo, ter priložnost 
za širitev znanj na nova področja. Ni nujno, 
da so to draga izobraževanja v tujini, ustre-
zna so lahko tudi interna izobraževanja, 
organizirane izmenjave znanja in izkušenj, 
spletno izobraževanje ipd. Zelo pomembno 
je preprečiti, da bi se ljudje, ki dobro ob-
vladajo neko področje, začeli dolgočasiti, 
ker bi njihovo delo postalo preveč rutinsko. 
Takim ljudem je treba dati možnost, da se 
začnejo učiti novih stvari in vsakih nekaj let 
zamenjajo področje dela. 

Zanimivo pri tem je, da je v informatiki 
moč najti tudi drugo skrajnost, torej ljudi, 
ki se otepajo kakršnih koli sprememb in no-
čejo početi nič novega. Takim situacijam se 
je smiselno ogniti, če je le mogoče, in sicer 
tako, da se posamezniku dovolj zgodaj po-
nudi nove izzive. 

Pomembno je zagotoviti dovolj infor-
macij. V informatiki delujejo večinoma lju-
dje, ki so vedoželjni in radovedni. Radi so 
informirani tudi o stvareh, ki se ne tičejo 
neposredno njihovih delovnih nalog, zato 
je odkrito informiranje lahko močno mo-
tivacijsko orodje. Vsekakor pa mora vodja 
zagotoviti, da bodo imeli na razpolago vse 
informacije, ki jih potrebujejo za to, da svo-
je delo dobro opravijo. Če tega ni, potem 
lahko nastanejo hude težave, saj se ljudje 
lahko počutijo zapostavljene, odrinjene na 
rob, frustracije pa lahko na koncu privedejo 
tudi v težko popravljivo pasivnost ali celo v 
odkrit upor proti vodji. 

Medtem ko se menedžiranja da naučiti v poslovnih in 
drugih menedžerskih šolah, pa je za vodenje potrebno 
nekaj več. 
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I Z B O L J Š A V E

Naša naloga je tudi krepiti pripadnost 
timu. Kljub temu da v IT-dejavnosti prevla-
dujejo introvertirani individualisti, ki dobro 
delajo samostojno, so tudi informatiki ve-
činoma družabna bitja, ki se rada družijo s 
sebi enakimi.  Pomembna naloga vodje je 
tudi, da vse sodelavce spominja na to, da 
so del tima, in krepi pripadnost ekipi. To je 
najbolje storiti skozi neformalne oblike, kot 
so npr. druženja po zaključku delovnika, 
skupni pikniki, izleti ali morda športni do-
godki. Prijemov je veliko, vodja jih mora le 
uporabiti, četudi jih bo kdo od sodelavcev 
morda odklanjal. Siliti se seveda nikogar ne 
sme, saj bi to imelo nasproten učinek od že-
lenega. 

Eden od  pomembnih dejavnikov je tudi 
zagotavljanje spodbudnega delovnega oko-

lja. Videli smo že, da so informatiki kreativni 
ljudje, ti pa ne marajo preveč omejevalnega 
delovnega okolja. Seveda je nujno, da tudi 
informatiki delujejo znotraj neke struktu-
re, in s tem ni nič narobe. Postaviti je torej 
treba neka osnovna pravila, izogibati pa se 
je treba t. i. mikromenedžeriranju, torej vti-
kanju v vsako podrobnost. Naloga vodje NI, 
da je najbolj pameten in da največ ve o vsa-
ki podrobnosti, s katero se ekipa ukvarja. Če 
bi bilo tako, potem ekipe ne bi potrebovali. 
Nasprotno, naloga vodje JE, da vzpostavi in 
vzdržuje tako delovno okolje, ki spodbuja 
kreativnost pri sodelavcih in jim omogo-
ča, da najbolje izkoristijo in razvijajo svoje 
zmožnosti.

Člane tima moramo tudi ščititi pred no-
tranjo politiko. Politiki se znotraj organiza-
cije ne moremo izogniti, naloga vodje pa 
je, da svoje ljudi kolikor le more zaščiti prej 
njenimi vplivi. Informatiki se običajno ne 
znajdejo najbolje med spletkami in meta-
njem polen pod noge, to jih frustrira in jim 
jemlje energijo, ki bi jo lahko koristneje po-
rabili. In jo tudi bodo, če jih bo vodja uspe-
šno osamil in umaknil od tovrstnih negativ-
nih vplivov. Seveda tega ne more narediti v 
celoti, vplivi vedno bodo. Na neki način tudi 
ne bi bilo prav, če bi jih popolnoma odpra-
vili, kajti težko je zagotavljati dobre storitve, 
če se ne zavedaš razmer, v katerih delujejo 
naročniki. 

Končno mora vodja tudi spremljati doga-
janje znotraj tima in se odzivati nanj. A ne 
sme se omejiti le na delo in rezultate, pač 
pa mora spremljati tudi nevidne signale, 
ki kažejo na to, da so sodelavci zaskrblje-
ni, da imajo težave ali da jih je česa strah. 

Največkrat tega ne bodo neposredno izrazili 
– spomnimo se, da introvertiranost močno 
prevladuje –, zato mora vodja zaplete začu-
titi kako drugače ali pa – še bolje – ugotoviti 
skozi pogovor. Ne glede na to, kako neumne 
ali nepomembne se mu bodo zdele skrbi, 
ki mučijo sodelavce, pa jih nikakor ne sme 
ignorirati ali zaničevalno odpraviti. Vsak 
človek drugače dojema stvari, to je treba 
spoštovati in se ustrezno odzvati.

Ali IT-jevci jedo svoje 
mlade?

Vprašanje je morda nekoliko čudno, 
vendar zato ta problem ni nič manj resen. 
Pojav, ki bi mu lahko rekli »ubijanje mladi-
čev«, je pogostejše, kot bi si morda mislili. 
Zanimivo je, da se najbolj pogosto pojavlja 

v kreativnih in visoko konkurenčnih pokli-
cih, kot so npr. umetniški poklici. Vendar pa 
niti informatiki niso imuni zanj, zato mu je 
treba posvetiti ustrezno pozornost, sicer se 
bodo lahko hitro pojavile tudi nerešljive te-
žave. 

Govorimo o pojavu, ko starejši, izkuše-
ni kolegi namerno ovirajo ali celo zatirajo 
mlajše. Vzrokov za to je lahko več, a najver-
jetneje sta glavna ljubosumnost in strah za 
svoj položaj. Pravzaprav je oboje razumlji-
vo, a zato nič bolj sprejemljivo. Dejstvo je, 
da je IT-dejavnost eno najhitreje razvijajo-
čih se področij, na katerem znanje zastari v 
nekaj letih. Dokler je človek mlad, to morda 
ni težava, postane pa to z leti. Zgodovina je 
polna tehnologij, ki so bile vseprisotne še 
nedolgo tega, zdaj pa o njih ni več ne duha 
ne sluha. Spomnimo se, denimo, COBOL-a, 
Clipperja ali nekaterih IBM-ovih sistemskih 
okolij. Ljudje, ki so bili lahko pred desetle-
tjem vrhunski strokovnjaki v tej ali oni zdaj 
zastareli tehnologiji, so danes le pogojno 
uporabni. Tudi če človek želi in hoče slediti 
razvoju, enkrat pride do točke, ko to ni več 
mogoče. Tako si je npr. težko predstavljati, 
da bi programer, ki je leta in leta programi-
ral poslovne programe v COBOL-u na ma-
inframu, danes uspešno razvijal aplikacije 
po metodologiji SOA. Mogočeo sicer je, je 
pa težko, zatorej lahko razumemo, da se po-
samezniki počutijo ogrožene od mlajših, ki 
imajo vse te novotarije v malem prstu. Ven-
dar pa tako ravnanje, kljub temu da ga lah-
ko razumemo na človeški ravni, nikakor ni 
opravičljivo in ga je treba za vsako ceno pre-
prečiti! Če namreč ne zaščitimo mladih so-
delavcev, bodo ti izgubili zagon, lahko tudi 

zapustili organizacijo, mi pa bomo obtičali 
pri starih rešitvah in starih tehnologijah, za 
katere je vsem jasno, da ne morejo več za-
dovoljiti zahtev in pričakovanj naročnikov. 

Pogosto za prej opisano ravnanje starej-
ših informatikov slišimo razlago, da se s 
tem mladi krepijo in da se da skozi ta pro-
ces ugotoviti, kateri so res iz pravega testa. 
Taka darvinistična razlaga »preživetja naj-
bolj prilagodljivih« se morda lepo sliši, ven-
dar pa nima nobene zveze z resnico. Nič ni 
narobe, da se novince podvrže zahtevnemu 
usposabljanju in učenju, ki se običajno zač-
ne na najnižjih klinih korporativne lestvice, 
vendar to ne more in ne sme vključevati 
nesramnega vedenja, zatiranja ali celo na-
dlegovanja. 

V celoti preprečiti tovrstne pojave je tež-
ko. Še najboljša preventiva je, da se znotraj 
organizacije vzpostavi strukturiran sistem 
internega usposabljanja in izobraževanja, 
od katerega bodo imeli koristi tako starejši 
kot mlajši sodelavci. Starejšim bo tak sistem 
omogočil, da se bodo neprekinjeno usposa-
bljali in spoznavali novosti ter s tem ostali 
dovolj konkurenčni. To bo zmanjšalo njihov 
strah pred tem, da bodo izrinjeni na stranski 
tir, s tem pa tudi ne bo več razlogov, da bi to 
kompenzirali s pritiski na mlajše. Mlajšim 
pa bo tovrsten sistem omogočil, da kar naj-
hitreje spoznajo način dela in notranjo orga-
niziranost ter se brez večjih travm vključijo 
v organizacijo. Smiselno je v usposabljanje 
novincev aktivno vključiti starejše, izkušene 
sodelavce, ki bodo s tem, ko bodo svoje zna-
nje in izkušnje prenašali na mlajše, dobili 
potrditev, ob tem pa se bodo med generaci-
jami vzpostavili tudi pristnejši odnosi. 

Žal izkušnje kažejo, da imajo pri nas le 
redke organizacije vzpostavljen tak sistem 
prenašanja znanja in izkušenj, kar vodi k 
neoptimalni izkoriščenosti virov in nepo-
trebnim konfliktom. V taki situaciji naloga 
vodje postane še pomembnejša, saj lahko 
le on začuti, odkrije in pravočasno prepreči 
nezaželeno ravnanje, preden to preraste v 
resno težavo. Resne težave so namreč obi-
čajno težko rešljive in organizacijo veliko 
stanejo. 

Pogumno
V članku smo poskušali pokazati, kateri 

so tisti prijemi, ki olajšajo vodenje timov 
IT, kje prežijo glavne pasti in kako se jim 
izognemo ali vsaj zmanjšamo njihov vpliv. 
Kljub temu da ima vsako vodenje, ne glede 
na področje, nekaj splošnih značilnosti, pa 
se je treba bolj kot teh zavedati predvsem 
posebnosti. Te najdemo povsod, tudi v in-
formatiki. Vsakdo, ki želi biti dober vodja, 
jih mora razumeti, upoštevati in svoje de-
lovanje prilagoditi konkretni situaciji, v ka-
teri deluje. Le tako bo namreč lahko skupaj 
s svojim timom dosegel najboljše mogoče 
rezultate, s katerimi bo zadovoljen sam, 
njegovi sodelavci in seveda organizacija, 
znotraj katere delujejo. 6

Tudi če človek želi in hoče slediti razvoju, enkrat pride do 
točke, ko to ni več mogoče.
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D
okumentni sistemi omogočajo 
avtomatizacijo procesiranja ele-
ktronskih dokumentov. Vsak do-
kument upravljajo od njegovega 

vstopa oziroma nastanka v dokumentnem 
sistemu do izstopa pri prenosu v drug do-
kumentni sistem, uničenja po preteku roka 
hrambe ali arhiviranja v trajni arhiv elek-
tronskih dokumentov, če ima dokument 
klasifikacijsko oznako »arhivsko gradivo«.

Upravljanje e-dokumentov
Veliki dokumentni sistemi vsebujejo za-

pleteno logiko za procesiranje dokumentov 
z več vidikov, ki morajo na koncu ustrezati 

načinu poslovanja podjetja, v katerem je 
sistem uveden. Pri tem je pomembno tako 
trenutno stanje dokumenta (korak obdela-
ve) kot tudi, kdo lahko oziroma mora do-
kument v določenem stanju obdelati, da 
lahko ta preide v naslednje stanje. Tok do-
kumenta lahko ponazorimo z grafom stanj 
in prehodov med njimi. Zato se upravljanje 
dokumentov s teoretičnega vidika močno 
opira na teorijo avtomatov, ki pa še zdaleč 
ni dovolj za učinkovito podporo poslovne-
mu procesu. Zelo pomembne so tudi vlo-
ge in pooblastila posameznih uporabnikov 
in/ali uporabniških skupin, ki so ključne za 
pravilno vodenje stanj e-dokumentov. Če-

prav v splošnem ni nujno, da so vsa stanja v 
življenjskem ciklu e-dokumenta povrnljiva, 
je navadno dobro, če ima imajo vsaj skrb-
niki možnost vplivati na tok posameznih 
e-dokumentov v primerih, ko pride do de-
janskih zmot ali napak v programski kodi in 
je treba povrniti e-dokumente v katero od 
predhodnih stanj ali jih označiti kot neve-
ljavne. 

Grafična predstavitev in 
e-podpis

Brez kakovostne grafične predstavitve 
vsebine in metapodatkov dokumenta je 
uporabnike težko prepričati, da bi upo-

Čeprav naj bi bila sredinska programska oprema za mnoge vodje projektov in naročnike 
edini pravi ključ do rešitve, tudi domače znanje ni vedno za odmet.

Z lastnimi rešitvami do velikih 
prihrankov

d r .  S i m o n  v a v p o t i č
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rabljali povsem elektronsko poslovanje. 
V Sloveniji je ponekod še vedno razširjena 
»papirologija«, ki veleva, da vsak osnutek 
dokumenta najprej v elektronski obliki pri-
pravimo na računalniku, ga s tiskalnikom 
natisnemo na papir, podpišemo, nato pa ob 
pomoči skenerja ustvarjamo njegove elek-
tronske kopije, ki jih vračamo v dokumentni 
sistem v obliki raznih grafičnih zapisov (npr. 
TIFF, JPG), ki so lahko na koncu shranjeni v 
tudi v datotekah PDF. Vsem je skupno, da 
vsebina dokumenta ni v obliki, ki bi omo-
gočala ponovno uporabo brez optičnega 
razpoznavanja znakov (OCR).

Kakor koli, dokumentni sistem potre-
buje kakovostno, uporabniku (naročniku) 
prijazno procesiranje e-dokumentov, ki 
nastanejo in živijo v njem kot izvirni e-do-
kumenti. To omogočata le uporaba verodo-
stojnih elektronskih podpisov in ureditev 
elektronskega poslovanja, skladno s sloven-
sko področno zakonodajo o e-poslovanju, 
e-podpisu, e-arhivih in varstvu e-arhivske-
ga gradiva (ZVDAGA in ZEPEP), ki e-doku-
mentom zagotavljajo enako pravno veljavo 
kot papirnim dokumentom.

Pri prehodu na brezpapirno poslovanje 
je pomemben tudi socialni vidik. Treba je 
spremeniti navade uporabnikov. Pomemb-
ne so kakovostna grafična predstavitev in-
formacij, ki jih e-dokumenti vsebujejo, pa 
tudi možnosti raznih statističnih obdelav 
in prikaz rezultatov. Grafični pregledoval-
nik dokumentov mora podpirati funkcije, 
s katerimi lahko vsebino dokumenta na za-
slonu reproduciramo v obliko, kot je nasta-
la, hkrati pa je tudi prijazen uporabniku in 
omogoča poljubno izbiro velikosti prikaza 
besedila in slik (povečave in pomanjšave) 
ter raznovrstna iskanja po besedilu.

Različne skupine statističnih obdelav 
morajo biti prilagojene posameznim skupi-
nam uporabnikov. Medtem ko vodstvo pod-
jetja bolj zanimajo podatki, kot sta količina 
uspešno obdelanih naročil na dan in stanje 
posameznih projektov v okviru vzdrževanja 
in nadgradenj dokumentnega sistema, so 
za sistemske skrbnike pomembni tehnič-
ni podatki, iz katerih je mogoče razbrati, 
ali so nastavitve dokumentnega sistema 

pravilno izvedene in ali imajo uporabniki 
kakšne težave pri svojem delu. Tu jih še po-
sebej zanimajo težave, ki se lahko pojavijo 
med samim procesiranjem e-dokumentov 
v dokumentnem sistemu, manj pa tehnič-
ne težave s strojno in z osnovno program-
sko opremo, ki jih je navadno treba rešiti, 
še preden se uporabniki s svojimi osebnimi 
računalniki (ali pametnimi terminali) vklju-
čijo v dokumentni sistem.

Kako do procesiranja 
e-dokumentov?

Veliki proizvajalci osnovne in sredinske 
programske opreme, kot sta IBM in Micro-
soft, svojim partnerjem na področju razvoja 
programske opreme nudijo različne polre-
šitve, ki jih lahko vgradijo v svoje informa-
cijske rešitve in storitve za znane naročnike. 
Med osnovno programsko opremo lahko 
štejemo operacijske sisteme z gonilniki in 
različne programske strežnike. Med slednji-
mi sta najpomembnejša strežnik podatkov-
nih zbirk in aplikacijski strežnik. 

Naslednjo raven predstavlja sredinska 
programska oprema, ki za svoje delovanje 

potrebuje pravilno nameščeno osnovno 
programsko opremo. Gre predvsem za pro-
gramabilne programske rešitve s številnimi 
nastavitvami, ki omogočajo široko paleto 
različnih uporab. Za pravilno izvedbo na-
stavitev in dograditev programja do končne 
funkcionalnosti glede na zahteve naročnika 
so potrebni ustrezno usposobljeni strokov-
njaki. Denimo, IBM-ov Content Manager, ki 
je bolj kot v Evropi uveljavljen v ZDA, pokri-
va tako aplikacijski del kot tudi enostavnejše 
procesiranje e-dokumentov. Tisti, ki potre-

bujejo zahtevnejše procesiranje e-dokumen-
tov, se lahko odločijo tudi za nakup IBM Bu-
siness Process Managerja, ki je od leta 2011 
izboljšana različica IBM Process Serverja. 

Precej podobno je na področju Micro-
softovih rešitev, kjer najdemo izdelke AX, 
CRM in NAV, ki so namenjeni podpori raz-
ličnim skupinam poslovnih procesov. Omo-
gočajo tudi dokaj enostavno vključitev do-
polnilnih programskih modulov, s katerimi 
je mogoče realizirati nepodprto funkcional-
nost. To je podobno kot pri precej starejšem 
IBM-ovem Content Managerju in novejšem 
aplikacijskem strežniku Websphere.

Čeprav je vsa našteta programska oprema 
za razvijalce zastonj, pa morajo naročniki 
globoko zarezati v svoje proračune. Zato so 
za manjše in srednje dokumentne sisteme 
nemalokrat cenovno ugodnejše in ustre-
znejše domače informacijske rešitve, ki 
znajo uporabljati e-dokumente. Skoraj vsak 
uveljavljeni slovenski proizvajalec informa-
cijskih rešitev ima v svojem »arzenalu« na 
voljo vsaj eno lastno rešitev za upravljanje 
e-dokumentov. IBM in Microsoft sta sicer 
v preteklosti izvedla veliko poskusov, da bi 

na tem področju ponudila svoje polrešitve, 
vendar se je v praksi pogosto izkazalo, da 
so domače (slovenske) rešitve predvsem 
cenovno veliko ustreznejše, če se naročnik 
ne odloči za zamenjavo celotne programske 
opreme in morda celo načina poslovanja. V 
času krize so celo mnogi, ki že uporabljajo 
drago sredinsko programsko opremo zače-
li razmišljati, da bi v prihodnosti prešli na 
celovite domače informacijske rešitve in s 
tem znižali letni strošek plačevanja licenc 
za programsko opremo.

K A M  Z  D O K U M E N T I

Za manjše in srednje dokumentne sisteme so 
nemalokrat cenovno ugodnejše in ustreznejše domače 
informacijske rešitve.

namizje microsoft dynamics

delo z eno od aplikacij v okolju microsoft dynamics
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Lastni razvoj za cenejšo 
prihodnost

Odločitev za lastni razvoj sredinske pro-
gramske opreme je neke vrste strateška na-
ložba, saj je sredinska programska oprema 
veliko bolj »butična« in neprimerno dražja 
od osnovne. Z njo želijo veliki proizvajalci 
pridobiti precejšen del dobička, ki bi sicer 
šel njihovim partnerjem. To je razumljivo, 
saj njen razvoj ni poceni, prodaja pa je ve-
liko manjša v primerjavi s količino prodane 
osnovne programske opreme. To je tudi lo-
gično, saj se uporabi slednje domači proi-
zvajalci informacijskih rešitev in storitev ne 
morejo izogniti. Kljub temu da lahko osnov-
no programsko opremo deloma pridobimo s 
spleta tudi zastonj (npr. različico Linuxa), se 
mnogi raje odločijo za licenčne izdelke veli-
kih proizvajalcev s cenejšim vzdrževanjem in 
z nižjimi stroški implementacije. Treba je na-
mreč upoštevati tudi število ur, ki jih je treba 
nameniti za vzpostavitev razvojnega okolja 
in nato še produkcijskega okolja pri naročni-
ku. Manjši in srednji sistemi v tem pogledu 
zato pretežno temeljijo na strežniških razli-
čicah Microsoftovih Windowsov.

Uporabna sredinska programska opre-
ma (angl. middleware) je začela nastajati 
šele pred približno desetimi leti, ko so veliki 
proizvajalci osnovne programske opreme 
ugotovili, da imajo nekateri njihovi poslovni 
partnerji, ki razvijajo programsko opremo 
za končne naročnike, težave pri razvoju in 
implementaciji kompleksnejših informacij-
skih rešitev. Zato so se odločiti svoje znanje 
s področja razvoja informacijskih rešitev za 
največje končne naročnike, kjer so intenziv-
no sodelovali tudi njihovi strokovnjaki, pre-
liti v sredinsko programsko opremo.

Vendar so na tem področju vzporedno 
gradili svoje znanje tudi manjši in srednji 
ponudniki informacijskih rešitev. Skoraj 
vsako slovensko računalniško podjetje, ki 
proizvaja informacijske rešitve, ima zato 
tudi lastno podporo za upravljanje toka 

dokumentov, ki jo je že uspešno uporabilo 
pri številnih projektih za različne končne 
naročnike.

Ob ponudbi serijske sredinske program-
ske opreme se zato nemalokrat zastavi 
vprašanje, ali ne bi kazalo lastne sredinske 
programske opreme obdržati in jo razvijati 
naprej. V času gospodarske krize je to po-
gosto tudi edina smiselna možnost, saj je le 
tako mogoče zagotavljati ustrezno cenovno 
politiko. Res pa je, da je po okoli desetih 
letih razvoja in vzdrževanja informacijskih 
rešitev z vgrajenim modulom za procesi-
ranje e-dokumentov in vodenja poslovnih 
procesov že mogoče ugotoviti tudi, kolikšni 

so stroški implementacije in vzdrževanja la-
stnih rešitev.

Ključni so dobra 
zasnova, modularnost in 
prilagodljivost

Stanje razvoja in kakovost sredinske pro-
gramske opreme pri posameznih sloven-
skih proizvajalcih informacijskih rešitev 
navadno kažeta tudi njihove notranje nači-
ne dela. Mnogi, ki so v preteklosti premalo 
vlagali v (notranjo) standardizacijo razvoja 
programske opreme, imajo danes težave, 
saj je vsaka informacijska rešitev unikat in 
ne črpa znanja od predhodnih rešitev. Na-
sprotno pa so v prednosti tisti, ki so že do 
zdaj gradili svojo sredinsko opremo po mo-
dularnem principu, ki omogoča ponovno 
uporabo. 

Neko obliko modularnosti zasledimo pri 
skoraj vsakem slovenskem proizvajalcu in-
formacijskih rešitev, vendar pa so izvedbe 
bolj ali manj dodelane in domišljene. Po-
gosto zasledimo pomanjkanje teoretične-
ga predznanja iz tehnik programiranja, saj 
nekateri še vedno prisegajo na programske 
knjižnice s tisočerimi funkcijami, namesto 
da bi nalogo rešili bolj splošno in prešli na 
višje ravni abstrakcije, kjer bi lahko z manj-
šim številom nekoliko zahtevnejših funkcij 
pokrili vse možnosti. Hkrati bi si zagotovili 
tudi možnost kasnejše ponovne uporabe 
procesnih modulov v informacijskih reši-
tvah za nove naročnike. Enostavnejše bi 

bilo tudi testiranje. Denimo, množico po-
gojnih programskih stavkov lahko z lahkoto 
nadomestimo s tabelo, ki jo napolnimo z 
ustreznimi navodili za procesiranje na višji 
ravni abstrakcije. Čeprav takemu razmišlja-
nju mnogi programerji samouki nasprotu-
jejo in kot odločilni protiargument navajajo 
boljšo odzivnost aplikacije brez višjih ravni 
abstrakcije, jim v času računalnikov z enor-
mnimi procesnimi zmogljivostmi in ogro-
mnimi delovnimi pomnilniki le težko ver-
jamemo. Vse je odvisno od implementacije! 
Jasno je, da ne more vsaka funkcija ob vsa-
kem izvajanju iz podatkovne zbirke prene-
sti nastavitvenih podatkov, vendar pa lahko 
vso vsebino tabel s podatki z druge ravni ob 
zagonu ali izvedbi ponastavitve shrani v de-
lovni pomnilnik, ki je v primerjavi z diskom 
izjemno hiter. A se najdejo tudi nasprotniki 

P R A K S A   I   K A M  Z  D O K U M E N T I

modeliranje v uml v okviru ibm webSphere Studio

aplikacija, izdelana v okolju ibm webSphere

Pri prehodu na brezpapirno poslovanje
je pomemben tudi socialni vidik. Treba je
spremeniti navade uporabnikov.
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te rešitve, češ da za delo s podatki v pomnil-
niku ni dovolj funkcij za hitro iskanje in ure-
janje. Vendar to ne drži. Res, da ne moremo 
uporabiti stavkov SQL, je pa za to kopica 
drugih možnosti. Ne nazadnje so tabele z 
nastavitvami z višjih ravni abstrakcije tudi 
sorazmerno kratke in vsebujejo manj kot 
tisoč vrstic. Očitno je tudi, da prej omenje-
na serijska sredinska programska oprema 
vsebuje tudi več kot dve ravni abstrakcije in 
na velikih sistemih še vedno odlično deluje.

Prav pomanjkanje večjega števila ravni 
abstrakcije je vzrok za omejeno uporabnost 
številnih rešitev, ki so nastale pri razvoju 
slovenske sredinske programske opreme pri 
različnih proizvajalcih. Mnogi pri prijavah 
na razpise sicer radi omenjajo »visokolete-
če« krilatice, kot so modularnost, prilago-
dljivost in nizki stroški vzdrževanja ter nad-
gradenj, vendar dobavljene informacijske 
rešitve nemalokrat močno odstopajo od teh 
konceptov, zato mnogi prehajajo na drago 
serijsko sredinsko programsko opremo, s 
katero pa nimajo dovolj izkušenj.

Preživeli bodo samo največji
Biti na vrhu ni vedno lahko, saj pome-

ni, da je na vrsti samo še pot navzdol. Go-
spodarski krizi za zdaj še ni videti konca. 
Vlaganj v nove informacijske rešitve bo vse 
manj, zato je pričakovati, da se bodo mo-
rale poceniti. Veliki »igralci« bodo verjetno 
še intenzivneje nastopali. Če so prej tržili 
predvsem sredinsko programsko opremo, 
lahko v prihodnosti pričakujemo vse več 
(skoraj) gotovih rešitev, ki za namestitev in 
prilagoditev v poslovno okolje od naročnika 
zahtevajo le izvedbo ustreznih nastavitev, 
ki jih bo izvedel domači strokovnjak z ne-
kaj analitičnega in programerskega znanja. 
To je pomembno predvsem v primerih, ko 
ima naročnik posebne zahteve in je treba 
izdelati še kak poseben programski modul, 
ki omogoča na primer uporabo skenerja z 
optičnim razpoznavanjem znakov.

Po drugi strani omogočajo sodobna pro-
gramerska okolja vse hitrejši razvoj novih 
aplikacij, saj poskušajo programerju kar se 
da olajšati delo in eliminirati ali vsaj skrajšati 
čas, ki ga je moral prej porabiti za brskanje 
po različnih priročnikih, da je sploh lahko za-
čel snovati aplikacijo. Programski generatorji 
znajo samodejno zgraditi ogrodje enostav-
nejše spletne aplikacije, na katerega je treba 
samo še pripeti ustrezno poslovno logiko. V 
kompleksne aplikacije bo še vedno treba vlo-
žiti veliko dela, a vse obsežnejše programske 
knjižnice in avtomatizacija pisanja program-
ske kode ga bodo močno olajšale.

In vendar se bodo do konca gospodarske 
krize skupni prihodki vseh slovenskih raču-
nalniških podjetij verjetno še naprej zmanj-
ševali, kar bo nujno vodilo v nove racionali-
zacije. Vprašanje je le, ali bo izhodu iz krize 
sledil nov razcvet slovenskega računalništva 
ali pa bodo izpraznjen del trga zavzeli veliki 
igralci iz tujine. 6

K A M  Z  D O K U M E N T I
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S
odobne rešitve IKT in tehnologije so 
uporabnikom in podjetjem dostopne 
ter na dosegu roke bolj kot kadar koli 
prej v zgodovini. Še več. Delujejo v 

oblaku in njihova glavna gradnika sta sple-
tni skrbniški modul in prilagodljiv uporab-
niški vmesnik. Vse našteto namreč kar kliče 
po procesnem pristopu aktivnega upravlja-
nja idej in odzivov strank. Kar pomeni, da s 
strankami soustvarjamo nove rešitve prek 
zadovoljevanja njihovih (trenutnih in priho-
dnjih) potreb. Ključ soustvarjanja je torej v 
vzpostavitvi ustreznega tehnološkega (zbira-
nje in strukturiranje informacij) in procesne-
ga  (odzivnost) mehanizma, torej v čim bolj 
zgodnem sodelovanju med zunanjimi ude-
leženci in podjetjem. Sodelovanje se lahko 
vzpostavi že v času odkrivanja idej in potreb 
strank, ki ga lahko delno sprožimo tudi sami 
skozi povratno zanko analize obstoječih od-
nosov in odzivov strank.

Tesna naveza
Inovacije so, evidentno, ena od najvišjih 

prioritet v sleherni organizaciji. Kaj to pome-
ni in kako se inovacije in poslovni procesi v 
resnici medsebojno povezujejo? Ker razume-
mo inovacije kot predstavitev nečesa novega, 
lahko torej inovacije v poslovnih procesih 
razvijamo v dveh smereh: z vpeljavo tehno-
loških inovacij ali z inovativnimi poslovnimi 
modeli. Prva je usmerjena zlasti v povečeva-
nje učinkovitosti, medtem ko slednja pomeni 
neprestano uvajanje sprememb in izboljšav 
produktov ali storitev na tak način, da pove-
čujemo korist za stranke.  Vsaka posamezna 
smer je bila prisotna tudi že v preteklih letih, 
ampak ključna naj bi bila kombinacija obeh 
in optimalno izvajanje procesnih optimizacij 
tako, da bi neprestane spremembe in izbolj-
šave produktov in storitev delali učinkovite-
je in tako, da povečujemo korist za stranke 
kot tudi korist za naše podjetje. Ob pomoči 
tehnologije namreč lahko preoblikujemo 

tradicionalno verigo vrednosti v novo, dina-
mično mrežo vrednosti (value network). V 
njej so zaporedja, kot jih poznamo v klasični 
verigi vrednosti, premešana. S povečevanjem 
prožnosti poslovnega procesa se v razširjeno 
mrežo ob uporabi sodobnih (spletnih in mo-
bilnih) tehnologij v vedno več procesnih ko-
rakih povečuje vključenost končnih uporab-
nikov, dobaviteljev in poslovnih partnerjev. 
Ob tem pa na odzive posameznikov vplivajo 
tudi drugi dejavniki, ki jih neposredno nima-
mo pod nadzorom. To so družbeno okolje, 
trendi, konkurenca, prijatelji ipd. To moramo 
znati izkoristiti v luči pridobivanja novih idej 
in pobud ter pridobivanja novih sodelujočih 
uporabnikov ter v realnem času presoditi 
ustreznost in potencialno uspešnost potreb 
strank. Vse te informacije se morajo v neki 
strukturirani obliki stekati nazaj v organiza-
cijo, ki jih mora skozi strateški razvoj znati 

»skomunicirati« naprej po mreži (verigi) vre-
dnosti.

Upravljanje digitalnih 
informacij

Tradicionalne tržne analitične aktivnosti 
in marketinške aktivnosti delujejo v smeri od 
znotraj navzven, torej v smeri podjetje‒upo-
rabnik. Poenostavljeno povedano, v praksi to 
pomeni izvedbo glavnine analitičnih aktiv-
nosti po tem, ko bodisi našo idejo, produkt 
ali storitev že predstavimo na trgu, zbrane 
podatke pa kot povratno informacijo upora-
bimo za izboljšanje poslovnega procesa, op-
timizacije smeri razvoja in strateško načrto-
vanje. V zadnjih letih je informatizacija precej 
spremenila področja dela v analitiki, marke-
tingu, nudenju in podpori storitev za stran-
ke ter organizaciji celotne mreže vrednosti 
nasploh. V ospredje je postavila učinkovito 

Konkurenca na današnjih globalnih trgih je izjemna, zato je pomen inovacij za vse na 
trgu delujoče subjekte vedno večji. Dinamično okolje konkurenc zmožnost hitrega 
uvajanja inovacij ob hkratnem upoštevanja želja uporabnikov/kupcev izpostavlja kot tisto 
ključno komponento, ki bistveno prispeva k dvigu konkurenčnosti podjetij in narodnih 
gospodarstev. Še kako drži napoved, da je za uspešno spopadanje z gospodarsko krizo 
bistvena kombinacija  krepitev procesov inoviranja in izboljšanje poslovnih procesov. Za 
uspeh torej ni dovolj le, da podjetje posluje bolje od drugih, temveč tudi, da posluje na 
drugačen, bolj inovativen način.

Upravljanje poslovnih procesov 
iz naslanjača

m a g .  S t o j a n  k o š t i
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upravljanje digitalnih informacij. Uspešna 
inovativna podjetja ta trend s pridom izkori-
ščajo, spopadanje s trenutnimi družbeno-go-
spodarskimi trendi pa v to sili praktično vsa 
podjetja. Učinkovito upravljanje digitalnih 
informacij, ki je lahko ena izmed vlog po-
slovnega analitika, uspešna podjetja prepo-
znavajo kot eno glavnih poslovnih področij 
z velikim poslovnim učinkom. Po podatkih 
raziskave analitske hiše CEB (Corporate Exe-
cutive Board) uspešna podjetja v ta segment 
vlagajo kar 32 odstotkov vseh sredstev za IT. 
Kljub temu da mnoga podjetja na tem po-
dročju beležijo velik idejni oziroma kreativni 
potencial, težave ostajajo. Kako vzpostaviti 
učinkovit sistem za strukturirano in sistema-
tično zbiranje? Kako v množici informacij in 
idej prepoznati uporabne? Kako jih pretvoriti 
v realnost? In ne nazadnje, na kakšen način v 
proces soustvarjanja idej in informacij vklju-
čiti naše stranke?

Družabni BPM
Če začnemo pri zadnjem vprašanju, brez 

dobre spletne strategije, prilagojene vsaki po-
samezni dejavnosti z vključenimi marketin-
škimi aktivnostmi, ne gre. V poplavi sodobnih 
spletnih tehnologij, ki podpirajo različne, tudi 
mobilne tehnološke platforme, z vključeva-
njem naših strank oziroma širše skupnosti že 
v fazi načrtovanja storitve ali produkta ne bi 
smeli imeti težav. Uporabniki lahko izražajo 
svoje ideje in poglede na prihajajočo storitev 
oziroma produkt prek ustvarjenega sistema 
nagrajevanja idej in predlogov, s čimer spod-
budimo po navadi pretežno pasivne uporab-
nike, da ideje sploh identificirajo oziroma da 
se začnejo z določenim problemom sploh 
ukvarjati. Nadalje lahko glasujejo in izbirajo 
med ponujenimi možnostmi, »lajkajo«, »tap-
kajo« ali se na kakšen drug način vključujejo 
v proces soustvarjanja idej s tablico v roki, in 
to kar iz domačega naslanjača. Na enak način 
je spletna analitika v realnem času dostopna 
lastnikom, upravljavcem procesov. Ob tem 
vsi sodelujoči dobijo takojšno povratno in-
formacijo, ki je ob komuniciranju na tradici-
onalen način po navadi zakasnela. Kar spro-
ti lahko  izračunavamo rating posamezne 
ideje z vidika razpoznavanja ali ocenjevanja 
strank. Glede na trende lahko pravočasno  
sprožimo proces razvoja produkta ali nove 
storitve, ki bo strankam s to idejo ponudila 
odgovor skozi prilagojeno ponudbo. Še več. 
S pametnim oblikovanjem ciljnih skupin bo 
ponudba naslavljala točno določen problem 
ali priložnost ter hkrati samo tisto skupino, ki 

se je pozitivno poistovetila skozi proces oce-
njevanja.

Upravljamo lahko le tisto, kar merimo. 
Enako velja za segment inoviranja kot se-
stavni del upravljavskega procesa. Za cilj si 
lahko postavimo izboljšanje KPI, kot so na 
primer čas od kreiranja ideje do izbora za 
komercializacijo, čas od ideje do produkta ali 
storitve, povprečno število idej na stranko ali 
zaposlenega, povprečno število komentar-
jev/dopolnitev na idejo ali večjo urejenost in 
dokumentiranost samega procesa. Vsi ti indi-
katorji uspešnosti se na koncu zlijejo v nekaj 
učinkov, ki so vsaj s poslovnega vidika organi-
zacije dolgoročno pomembni za njen obstoj.

Proces na dotik
Poslovno obzorje se hitro in neprestano 

spreminja. Gonilni motor agilnosti podjetja 
predstavlja sposobnost organizacije, da upo-
rabi koncept upravljanja poslovnih procesov 

za preoblikovanje vpogleda v njeno delovanje 
in temeljno poslanstvo. Poslovna potreba po 
vpogledu v poslovni proces, dogodek ali ak-
tivnost v realnem času postaja ena ključnih 
potreb. Podjetjem omogoča prepotrebno 
agilnost, takojšnje in odločno ukrepanje. Mo-
bilni uporabniški vmesniki postajajo pravilo 
pri tako rekoč vseh pomembnih aplikacijah 
in informacijskih sistemih v podjetju. Sistemi 
za upravljanje poslovni procesov (BPMS) pri 
tem niso izjema. Praktično vsi veliki svetovni 
igralci (IBM BPM, Aris, Mega …) nudijo brez-
plačen prenos aplikacije za mobilne telefone 
in tablice ob predpostavki, da imajo v pod-
jetju nameščen njihov zaledni sistem BPM. 
Za primer lahko vzamemo proces pospeše-
vanja prodaje, s ciljem izboljšati uporabni-
ško izkušnjo strank, ter povečanja učinkov 
navzkrižnega trženja, ki se navzven kaže v 
povečanju prihodkov. Vodenje marketinških 
akcij v realnem času pomeni pri tem veliko 
konkurenčno prednost. Za dosego takega ci-
lja so potrebni dobro upravljanje izjem (prila-
goditve, ki temeljijo na geografskih lokacijah 
poslovalnic), prvovrstna analitika in poroča-
nje o KPI za neprestano izboljševanje ope-
rativnega odločanja. Uporabniška izkušnja v 
poslovalnicah predstavlja najbolj kritični de-
javnik v procesu in je hkrati pomemben del 
uspeha blagovne znamke oziroma podjetja. 
Tradicionalno se podatki o uspešnosti akcij 
zbirajo dnevno ali celo tedensko v zalednem 
sistemu, kjer po analizi in obdelavi pride do 
korekcij z zakasnitvijo. To je, zlasti ko gre za 
upravljanje izjem, prepozno. Ena izmed re-

šitev je mobilni BPM, ki omogoča zajem in-
formacij, opremljenih tudi s fotografijami v 
realnem času. Namesto papirnatih formular-
jev pospeševalci prodaje uporabljajo tablične 
računalnike ali pametne telefone. Zbrane 
informacije se samodejno centralizirajo, po-
sodabljajo, vizualizirajo ter merijo učinkovi-
tost trženjskih akcij in korektivnih ukrepov v 
realnem času. Na podlagi analitike, ki je po-
speševalcu prodaje na voljo v realnem času, 
ta hitreje in učinkoviteje prepozna določene 
vzorce in se na podlagi ugotovitev ustrezno 
odzove. Trend je torej vsekakor na strani  mo-
bilnega upravljanja poslovnih procesov: v 
mobilnem vnosu in vizualizaciji informacij 
(v realnem času), računalništvu v oblaku ter 
procesih soustvarjanja z uporabniki (Social 
BPM). 

Napovedi in trendi
Čeprav malo altruističen se upoštevajoč 

navedeno, naslov prispevka ne zdi več nere-
alen. Tudi dejansko se je prihodnost v tem 
smislu že začela. Mobilni BPM prinaša po-
polnoma drugačno paradigmo razumevanja 
življenja procesov v mobilnem svetu. Bolj kot 
na optimizacijo celotnega procesa se ponov-
no osredinjamo na optimizacijo posameznih 
opravil oziroma točk, kjer se v proces vključu-
je uporabnik. Ob skokoviti rasti uporabe mo-
bilnih naprav je nujno, da na poslovne proce-
se gledamo iz digitalne perspektive na način, 
da uporabnikom pomagamo izkoristiti vse 
prednosti, ki jih prinašajo mobilne naprave 
in aplikacije. Postavlja se vprašanje: kako naj 
podjetja in procesi izkoristijo vse prednosti 
mobilnega sveta? Ko govorimo o mobilnosti 
in procesih, ne moremo mimo uporabniške 
izkušnje. Najprej moramo razmisliti o njeni 
obliki ter nato o tem, kako jo vgraditi v po-
slovni proces in ga s tem približati uporab-
nikom. Mobilni BPM naj v prvi vrsti služi kot 
nekakšen katalizator idej za poenostavitev 
uporabniške izkušnje in tudi poslovnih pro-
cesov, ki podpirajo mobilno vključenost upo-
rabnikov.

Ko rečemo mobilno, to razumemo kot 
enostavno in hitro. Pomeni, da lahko nekaj 
opravimo, sodelujemo, ocenimo, se vklju-
čimo v proces takoj, kjer koli in kadar koli z 
zgolj z enostavnim dotikom zaslona. Rezultat 
želimo takoj, in če z njim nismo zadovoljni, 
to dejansko pomeni oviro in mobilne apli-
kacije ne uporabljamo. Ni dovolj, da spletno 
izkušnjo zgolj pretvorimo v mobilno. Sodob-
ni procesni arhitekti in analitiki se morajo 
osrediniti na točno določeno posamezno 
opravilo, ki ga želi uporabnik opraviti in tega 
optimizirati. Kombinacija mobilnosti in BPM 
prinaša večjo vključenost uporabnikov v 
posamezne točke poslovnih procesov in tu 
morajo procesni arhitekti in analitiki odigrati 
svojo vlogo, te točke optimizirati in okoli njih 
razviti procesne vmesnike, ki ob brezhibni 
uporabniški izkušnji prinašajo učinkovito 
vključenost uporabnikov v poslovne procese 
in dvigujejo raven zadovoljstva. 6

M O B I L N O S T

Trend je vsekakor na strani  mobilnega upravljanja 
poslovnih procesov: v mobilnem vnosu in vizualizaciji 
informacij, računalništvu v oblaku ter procesih 
soustvarjanja z uporabniki.
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K
aj pa mobilno sodelovanje v poslov-
nih procesih podjetja, je to realna 
možnost? Bo tak način dela obstal 
ali gre le za modno muho? Katere 

naloge lahko izvajamo prek mobilne napra-
ve na službeni poti? In katero delo bo še ne-
kaj časa ostalo v pisarni?

Upravljanje poslovnih procesov ali BPM 
(Business Process Management) danes ve-
lja za najuspešnejši in najcelovitejši pristop 
k nenehnemu prilagajanju podjetja. Prila-
godljivi poslovni procesi so namreč temelj 
prilagodljivega podjetja, takega torej, ki se 
prilagaja potrebam svojih ključnih kupcev. 
Podjetja, ki se prilagaja spreminjajočemu se 
poslovnemu okolju. In ne nazadnje podje-
tja, ki se prilagaja tudi potrebam zaposle-
nih, udeležencev poslovnih procesov. Mo-
bilno delovno mesto je ena od pomembnih 
potreb ključnih zaposlenih, tako na vodil-
nih delovnih mestih kot tudi pri skrbnikih 
procesov, prodajnih agentih ipd.

BPM je ključ za doseganje bistveno ve-
čje konkurenčnosti, saj močno povečuje 
storilnost in učinkovitost poslovanja. BPM 
je ključni element zagotavljanja kakovo-
sti poslovanja in organizacije, zato ga tudi 
Mednarodna organizacija za standardiza-
cijo postavlja v osrčje družine standardov 
ISO 9000. Z BPM nepregleden način dela 
in neformalno, stihijsko izvajanje nalog ali 
neurejeno uporabo in predajanje poslovnih 
dokumentov v podjetju uredimo. Z uvaja-
njem BPM dajemo prednost procesom pred 
birokracijo in človeku pred dokumentom, v 
ospredje pa postavimo znanje in ne izvaja-
nja rutinskih opravil. In z BPM prinašamo v 
naše poslovanje tudi mobilnost.

Mobilno poslovanje in avtomatizacija po-
slovnih procesov znatno pripomoreta tako 
k doseganju večje prilagodljivosti organiza-
cije kot tudi k povečevanju storilnosti.

Tatovi časa
Tatovi časa bistveno poslabšajo odziv-

nost in učinkovitost poslovanja v podjetju. 
Eden glavnih »kradljivcev« je gotovo mrtvi 
čas oziroma čas mrtvega teka oziroma t. i. 
lag time.

Če za izvedbo neke naloge zaposleni po-
trebuje npr. deset časovnih enot, navadno 
devet enot naloga čaka na izvedbo, le eno 

časovno enoto pa zaposleni potrebuje za 
dejansko izvedbo naloge. 90 odstotkov časa 
predstavlja mrtvi čas, ko naloga »stoji«. Mr-
tvi čas je zato eden od glavnih tatov časa v 
podjetju, ker je zaposleni na izvedbo naloge 
pozabil ali pa zato, ker je npr. na službeni 
poti. Če skrajšamo čas, ki je potreben za iz-
vedbo naloge, za polovico, bomo čas, ki je 
potreben za izvedbo naloge, skrajšali le za 
pet odstotkov. Če pa za polovico skrajšamo 
mrtvi čas, bo prihranek v skupnem času za 
izvedbo naloge skoraj 50 odstotkov. Ena od 
poglavitnih nalog pri uvajanju BPM je prav 
izrazito krajšanje mrtvega časa.

Mobilne naloge
Mobilno izvajanje nalog od doma, na 

službeni poti ali pri stranki lahko bistveno 

pripomore h krajšanju mrtvega časa pri iz-
vajanju poslovnih procesov. Nekatere na-
loge ali delovna mesta so že po svoji naravi 
mobilna. Mrežno trženje ali trženje storitev 
prek agentske mreže je uveljavljeni način 
prodaje finančnih storitev v zavarovalni-
štvu, podobno velja za trženje naložbenih 
produktov ali reševanje reklamacij, v tujini 
se tak način poslovanja uveljavlja tudi v ban-
čništvu. Tudi neposredno spletno naročanje 
širokopasovnega priključka ali povišanje li-
mita v banki je že po svoji naravi mobilno, 
četudi se naloge obdelave zahtevka, ki zago-
tovijo naročene storitve, večinoma izvedejo 
nekje v zaledju.

Obstajajo pa tudi naloge, ki so tradicional-
no veljale za »pisarniške«, a jih je v sodobnih 
poslovnih procesih mogoče izvajati tudi ob 

Tablice in pametni telefoni so s svojimi preglednimi zasloni postali nepogrešljivi sopotniki 
sodobnega poslovnega uporabnika. Marsikje že nadomeščajo uporabo prenosnega 
računalnika. Tako na službeni poti kot doma. S tem postaja naše delovno mesto še bolj 
mobilno in bistveno bolj dostopno.

i g o r  l e s j a k

S poslovnimi procesi na pot
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pomoči prenosnih napravah; npr. uvelja-
vljanje principa štirih oči pri potrditvah na-
ročil ali likvidaciji računov nad določenim 
mejnim zneskom zahteva, da  poslovno 
odločitev pregleda in potrdi poslovodstvo. 
Namesto da naloga stoji na mizi v prazni 
pisarni, jo lahko odgovorna oseba preprosto 
izvede, ko npr. čaka na letalo. Z avtomatiza-
cijo in s prilagajanjem poslovnih pravil lahko 
bistveno pohitrimo izvedbo procesa tako, da 
nekatere zamudne naloge preprosto presko-
čimo. V procesu odobritve financiranja lah-
ko npr. pametno zasnujemo pravilo, ki zelo 
dobro oceni tveganost bančnega posojila na 
podlagi samodejno pridobljenih bonitetnih 
ocen, upošteva obveznosti povezanih oseb 
ter analizo mehkih in trdih značilnosti po-
slovanja stranke. Tako pravilo lahko povsem 
»semaforizira« kreditni proces in določena 
posojila samodejno odobri brez zamudnega 
zasedanja kreditnega odbora ali pa odobri-
tev financiranja v potrditev pošlje odgovorni 
osebi za tveganja, ki je na službeni poti.

Tudi za pregled nad izvajanjem nalog ni 
treba, da sedimo v svoji pisarni. Mobilni na-
biralnik nalog zaposlenega obvešča o tem, 
katera od njegovih nalog je najpomembnej-
ša ali katera od njegovih nalog zamuja. Po-
dobne informacije nudi tudi vodji oddelka 
za njegov celoten oddelek. Pregledno grafič-
no predstavitev analize procesnih KPI (Key 
Performance Indicator) si lahko poslovod-
stvo preprosto ogleda na mobilni napravi na 
službeni poti. 

Informacije iz zalednega 
poslovanja

Mobilno izvajanje nalog in poslovnih 
procesov seveda ni samoumevno. Zapo-
sleni, udeleženci procesa, potrebujejo za 
izvajanje svojih nalog in sprejemanje odlo-

čitev različne informacije in poslovne do-
kumente. Ti pa se skrivajo predvsem v za-
lednih sistemih, na mizah zaposlenih ali pa 
so zaklenjeni v omarah. Kako zagotoviti, da 
bodo na voljo tudi na mobilnih napravah? 
Kako zagotoviti, da bodo praviloma rigidne 
zaledne poslovne rešitve dostopne tudi na 
mobilnem zaslonu? »Mobilizacija« vseh 
zalednih sistemov seveda ni pravi pristop. 
Poslovne procese in poslovne dokumente 
najlažje avtomatiziramo in »mobiliziramo« 
z uvajanjem BPM in sistemov BPMS (Busi-
ness Process Management System). V av-
tomatiziranem in dobro podprtem poslov-

nem procesu uporabniki ne iščejo podatkov 
o strankah v sistemu CRM, finančnih po-
datkov v ERP, dokumentov v arhivu ali pa 
bonitetnih ocen v bonitetni rešitvi. Zaledni 
sistemi so namreč v večini toge, funkcijsko 
naravnane rešitve s širokim in z nepregle-
dnim naborom funkcionalnosti, katerih 
uporaba ni vedno najbolj intuitivna. Tak na-
čin dela je za uporabnike zelo zamuden in 
utrudljiv, poslovni proces pa neprilagodljiv. 
Poleg tega pa vseh zalednih rešitev prepro-
sto ni mogoče narediti mobilnih.

Mobilni procesi in mobilni dokumenti
Podjetjem, ki stremijo k učinkovitemu, 

preglednemu in urejenemu poslovanju, sve-
tujemo, da vzpostavijo procesno pisarno, ki 
na enem mestu poskrbi tako za pametno 
ureditev poslovne dokumentacije kot tudi 
za učinkovito avtomatizacijo ter upravljanje 
ključnih in podpornih poslovnih procesov. 
Gre za preverjen pristop k urejanju doku-
mentov in procesov na enem mestu, ki do-

kumente vključuje v poslovne procese in ne 
obratno. V urejenih poslovnih procesih vse 
pomembne informacije in vsi relevantni po-
slovni dokumenti iz različnih sistemov po-
iščejo uporabnika in ga pričakajo na enem 
mestu natanko takrat, ko jih potrebuje, in ne 
obratno. Procesna pisarna temelji na proce-
sno naravnani rešitvi, ki namesto uporab-
nika išče in pridobiva podatke iz zalednih 
sistemov. Je mobilna rešitev, ki jo je mogoče 
uporabljati tudi doma ali na poti. Je rešitev, 
ki »mobilizira« po navadi statične in skrite 
informacije iz togih zalednih sistemov.

Poslovne procese, ki niso avtomatizirani 

in podprti s procesno naravnano rešitvijo, je 
skoraj nemogoče »mobilizirati« oziroma jih 
narediti res učinkovite in prilagodljive.

Ni vse mobilno
Seveda obstajajo tudi naloge in opravila, 

katerih izvajanje je najbolj učinkovito v miru 
pisarniškega okolja. Nekatere naloge že po 
svoji naravi niso primerne za izvajanje na 
prenosni, mobilni napravi. Če je npr. tablica 
narejena za naloge, ki vključujejo predvsem 
pregledovanje ali odločanje, pa je za masov-
ni vnos podatkov še vedno najprimernejši 
namizni računalnik z več zasloni. Podobno 
velja za opravila, ki jih ne izvajamo pogosto. 
Modeliranje procesnega toka ali urejanje 
poslovnih pravil, ki krmilijo delovanje av-
tomatiziranega poslovnega procesa, bomo 
najlažje izvajali ob pomoči namiznega ra-
čunalnika. Nekaterih korakov poslovnega 
procesa zato niti ni smiselno »mobilizirati«. 

Izkoristimo trenutek
Mobilno izvajanje poslovnih procesov, 

ki ga omogoča sodobna informacijska teh-
nologija, ni samo modni termin, zato velja 
izkoristiti trenutek in željo zaposlenih po 
mobilnosti. Mobilna procesna pisarna sku-
paj z avtomatizacijo poslovnih procesov 
preverjeno prinaša urejeno, pregledno in 
bistveno bolj učinkovito poslovanje. Ureja-
nje dokumentov in procesov na enem me-
stu, ki po pameti vključuje tudi možnosti 
mobilnega poslovanja, pri naših naročnikih 
uspešno uvajamo že več kot desetletje in 
odlično deluje v praksi. Podjetjem in drugim 
organizacijam prinaša zelo konkretne učin-
ke in merljive rezultate. Uvajanje procesne 
pisarne ni nekaj kar obstaja samo na papirju 
ali nekaj, kar deluje le v zrelih gospodarskih 
sistemih. Zelo dobro deluje tudi v našem 
poslovnem okolju in omogoča občutno, tudi 
več kot petkratno povečanje učinkovitosti in 
storilnosti. To pa so učinki, ki v zaostrenih 
gospodarskih razmerah postajajo vse bolj 
pomembni tudi v našem poslovnem okolju, 
ki se pogosto žal še vedno krčevito oklepa 
»kardeljanskih« vrednot ter birokratskih in 
drugih pogosto nesmiselnih pravil. 6

Mobilno poslovanje in avtomatizacija poslovnih 
procesov znatno pripomoreta tako k doseganju večje 
prilagodljivosti organizacije kot tudi k povečevanju 
storilnosti.

eden glavnih kradljivcev je gotovo mrtvi čas oz. 
čas mrtvega teka, ki je grafično prikazan na sliki.
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P
ojavile so se nove storitve:  blogi, 
forumi, wikiji, družabna omrežja 
in podobno, v zadnjih letih tudi ra-
čunalništvo v oblaku. To opisujemo 

kot WEB 2.0, ki se bo razvijal še naprej. 
Toda tudi WEB 2.0 ima isto pomanjklji-

vost kot WEB 1.0, namreč ni dovolj razu-
mljiv strojem. Tako se je začelo razmišljati 
o spletu, ki ga bodo razumeli tudi stroji. To 
razvojno stopnjo spleta imenujemo seman-
tični splet oziroma Semantic Web, splet po-
datkov (Web of Data) ali delno tudi WEB 3.0. 
Avtor ideje je Tim Berners-Lee, leta 2001 jo 
je objavil v članku za revijo Scientific Ame-
rican. Semantični splet pa ne obsega samo 
»predelanih« strani HTML, ampak tudi sple-
tno dostopne podatkovne zbirke in različne 
dokumente XML ter XHTML.

Osnove
S tehnologijami  semantičnega spleta v 

spletne strani vpeljemo določene vnaprej 
pripravljene enotne podatkovne formate, 
ki temeljijo na ontologijah iz posameznih 
domen. V nadaljevanju iz njih izluščimo 
podatke ter jih zapišemo v katerem od for-
matov RDF (Resource Description Frame-
work). RDF je večinoma v zapisu pravzaprav 
vrsta jezikov XML. Ko imamo enkrat podat-
ke v obliki RDF, lahko nad njimi izvajamo 
SQL podobne poizvedbe SPARQL in RDF 
Query Language. 

Primer poizvedbe v naravnem jeziku, ki 
se da enostavno spremeniti v strojno po-
izvedbo SPARQL, bi se glasil: »Prikaži vse 
župane s ponarejenimi spričevali iz mest v 
Evropski uniji z več kot 50.000 prebivalci, ki 
nočejo sami odstopiti.« Taksonomije (tudi 
besednjaki) RDFS (Resource Descripton 
Framework Schema) so drugi sloj nad RDF.  
RDFS modelira, opisuje, formalizira doku-
mente RDF, podobno kot shema XSL določa 
dokumente XML. Zanimivo je, da je RDFS v 
sintaksi enaka kot RDF. 

Tretji sloj nad RDF so pravila v slogu IF … 
THEN … z RIF (Rule Interchange Format) 
ali SWRL (Semantic Web Rule Language). 
Nato imamo ontologije RDFS predstavljene 

z OWL (Web Ontology Language). OWL spa-
da med modelirne jezike, kot so XSD, UML 
in delno SQL, ter je bolj izrazen, prilagodljiv 
in učinkovit kot omenjeni. Do tod so stvari 
bolj ali manj domišljene in standardizirane 
ali pa so v postopku standardizacije, med-
tem ko sta sloja logičnega poenotenja in do-
kazovanja (Unifying Logic, Proof) področji v 
fazi aktivnega raziskovanja.

Z imenom vir (Resource) smo v računal-
ništvu sprva označevali zgolj dokumente 
oziroma datoteke, potem pa tudi generične 
in  abstraktne pojme. Zdaj za vir štejemo 
vsako stvar oziroma entiteto, ki jo je mogo-
če identificirati, poimenovati, nasloviti ali 
obdelovati; na primer elektronsko sporoči-
lo, sliko, številčno vrednost, znak, ime, na-
ziv, knjigo, spletno stran, šolo, podjetje, tudi 
zbirko drugih virov in podobno.

URI nam predstavlja niz znakov, ki identi-
ficirajo spletni vir prek specifičnih protoko-
lov. Razvrstimo jih lahko kot lokatorje (URL 
– Uniform Resource Locator), kot imena 
(URN – Uniform Resource Name) ali oboje. 
URN je podoben imenu osebe in označuje 

njeno identiteto, URL pa njenemu poštne-
mu naslovu ter označuje pot, po kateri pri-
demo do te osebe. Kot rečeno, URI običajno 
predstavlja tako URN kot tudi URL. 

Poznamo tudi reference na URI - to so 
lahko polni (full) URI, samo njihovi relativni 
deli ali celo prazni nizi. Lahko imamo tudi 
končni fragment, ki označuje del vira (URI 
referenci dodamo znak # ter fragment), 
denimo pri povezavi  http://example.org/
test#Pomoc  predstavlja del http://example.
org/test URI,  del »Pomoc« pa fragment.

Semantični splet uporablja tudi IRI (In-
ternationalized Resource Identifier) kot po-
splošitev URI (sme vsebovati samo znake 
ASCII). IRI lahko ima znake iz univerzalne 
množice znakov (Universal Character Set) 
in je definiran z Unicode/ISO 10646. Tako 
zajema tudi japonske, kitajske, ruske, arab-
ske, slovenske in druge znake. 

XML
Struktura notranje vsebine dokumentov 

semantičnega spleta temelji  na sintaksi 
XML in shemah XML (XML Schema), toda 

Semantični splet ali WEB 3.0
Svetovni splet se je začel kot splet nestrukturiranih dokumentov, statičnih strani, ki so 
medsebojno slabo povezane in z izjemo »pajkov«, ki potujejo po povezavah, namenjene le ljudem. 
To lahko za nazaj imenujemo WEB 1.0. Potem so  v prejšnjem desetletju nastali novi spletni 
programi in spremenili način uporabe spleta, uporabniki so se lahko začeli povezovati, sodelovati,  
dostop in uporaba pa nista več vezana na lokacijo.

i v a n  v e r d o n i k
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ne pridružuje nobene semantike in za zdaj 
ni obvezna komponenta semantičnega 
spleta. Poznamo več alternativnih sintaks, 
predvsem Turtle, ki je na tem področju sko-
rajda standard,  proces njenega razvoja pa 
še ni povsem dokončan.

RDF 
RDF ali Resource Description Framework 

nam služi za neke vrste podatkovno zbirko. 
Dejansko je model, ki ga uporablja, zelo po-
doben E-R in diagramu UML Class. Podatki  
so v obliki stavkov Subjekt-Predikat-Objekt, 
v lepši slovenščini bi rekli Osebek-Povedek-
-Predmet. Primer takega stavka oziroma 
assertion: »Politik s prekopirano diplomo.« 
V tem primeru je »politik'« subjekt, »s pre-
kopirano'« predikat in »diploma« objekt. 
Objekt oziroma predmet v enem stavku je 
lahko subjekt oziroma osebek v drugem. 
Seznam takih stavkov predstavlja označen, 
usmerjen večkratni graf (Labeled, Directed 
Multi-graph). To, da je označen, pomeni, 
da imajo točke in povezave oznake, da je 
usmerjen, pomeni, da imajo povezave sme-
ri, da je večkratni graf (multi-graph) pa, da 
lahko ima isto vozlišče več povezav, a nima 
ciklov. Tak model je primernejši za naše po-
trebe kot na primer relacijski. 

Tega lahko simuliramo tako, da nam su-
bjekt predstavlja ime tabele, predikat njen 
atribut, vrednost atributa pa objekt. Oznake 
RDF in stavke lahko predstavimo v različnih 
oblikah serializacije (serialization formats): 
RDF/XML, N-Triples (ali tudi N-Quads), N3, 
Turtle …

V stavkih RDF lahko subjekte predstavi-
mo z URI ali s praznim vozliščem (blank 
node), ki označuje vir. Praznim vozliščem 
pravimo tudi anonimni viri in jih v stav-
kih RDF ni mogoče identificirati. Predikat 
označimo z URI, ki tudi opisuje vir, pred-
stavlja pa relacijo. Objekt je lahko URI, 
prazno vozlišče ali pa Unicode niz (Unico-
de string literal). Omeniti je treba, da URI 
v stavkih RDF ni nujno vezan na spletne 
oziroma medmrežne vire, temveč je lahko 
skorajda vse. Velja pa dogovor, da so »čisti« 
(bare) torej brez fragmenta (brez #) URI, za 
katere zahteve HTTP GET vrnejo stopnjo 
kode 300, dosegljivi medmrežni viri. Zato 
se morajo proizvajalci RDF in porabniki 
RDF dogovoriti o semantiki poimenovanja 
virov.

Obstaja več znanih besedišč, denimo Du-
blin Core, FOAF, ki imajo svoje lastne na-
slovne prostore URI za uporabo z RDF. Ta 
besedišča so definirana s shemami RDFS 
oziroma ontologijami OWL.

Reifikacija v predstavitvi znanja (t. i. Kno-
wledge representation) predstavlja dejan-
ske trditve (Factual assertions), na katere se 
nanašajo druge trditve. Nadalje so mogoče 
različne  obdelave teh trditev, na primer 
logična primerjava trditev, ki jih izrekajo 
različne priče, ter tako preverjanje verodo-
stojnosti. 

Primer trditve:
»Župan Ima prekopirano Diplomo,« je 

resnična trditev, vezana je neposredno na 
govorca.

»Dekan Pravi, Župan Ima prekopirano Di-
plomo,« pa je reifikacija, osnovna trditev je 
vezana na Dekana.

»Milan Pravi, Župan Nima prekopirane 
Diplome,« je prav tako reifikacija, osnovna 
trditev je vezana na Milana.

Stavka »Župan Ima prekopirano diplo-
mo« in »Župan Nima prekopirane Diplome« 
sta medsebojno logično nasprotna, stavka 
»Dekan Pravi, Župan Ima prekopirano Di-
plomo« in »Milan Pravi, Župan Nima pre-
kopirane Diplome« pa ne, ker sta vezana na 
različna subjekta.

V reificirani podatkovni zbirki RDF ima 
vsak originalen stavek, ki je vir, običajno tri 
dodatne stavke: enega, ki trdi, da je subjekt 
neki vir, enega, da je predikat neki vir, in ene-
ga, ki trdi, da je objekt neki vir ali vrednost.

Primer dokumenta RDF v obliki RDF/
XML:
1.<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2.<rdf:RDF
3. xmlns:rdf=http://www.
w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#

4. xmlns:dc=http://purl.org/dc/ele-
ments/1.1/
5. <rdf:Description rdf:about="http://www.
verdonik.com">
6.<dc:description>Članki - varnost</
dc:description>
7.<dc:publisher>MonitorPro</
dc:publisher>
8.<dc:creator>Ivan Verdonik</dc:creator>
9.</rdf:Description>
10.</rdf:RDF>

V prvi  vrstici  označimo, da je sintaksa 
dokumenta XML, v drugi vrstici začnemo 
z RDF, v 3. in 4. vrstici podamo, da upora-
bljamo rdf in dc (Dublin Core) besedišči, v 
5. vrstici začnemo z opisom subjekta http://
www.verdonik.com, v 6. vrstici označimo, 
da je njegov opis (Description – ta  je druga-
čen od tistega v 5. vrstici) Članki o varnosti, 
v 7. vrstici, da je založnik MonitorPro, v 8. 
vrstici pa, da je avtor Ivan Verdonik. V 9. vr-
stici zaključimo opis subjekta http://www.
verdonik.com ter v 10. vrstici zaključimo 
dokument.

Rekli bi: Na spletni strani http://www.ver-
donik.com so Članki o varnosti, ki jih je ob-
javil MonitorPro ter ustvaril Ivan Verdonik.

S P L E T  P R I H O D N O S T I

Dokumenti RDF vsebujejo naslednje oznake  
(besedišče, vocabulary):
Razredi (Classes)
rdf:Resource – izvir, vse (the class resource, everything)
rdf:Literal –  razred čistih vrednosti, npr. nizov, števil (the class of literal values, 

e.g.strings and integers)
rdf:Class – razred razredov (izpeljan iz rdf:Resource)
       rdf:XMLLiteral – razred XML čistih vrednosti (the class of XML literal values)
       rdf:Property – razred lastnosti (the class of properties)
       rdf:Statement – razred stavkov RDF (the class of RDF statements)
        rdf:Alt, rdf:Bag, rdf:Seq – vsebnik alternativ (containers of alternatives), neure-

jenih vsebnikov (unordered containers) in urejenih vsebnikov (ordered contain-
ers); rdfs:Container pa je njihov superrazred (super-class)

       rdf:List – razred seznamov RDF (the class of RDF Lists)
        rdf:nil – primerek RDF:list, ki predstavlja prazen seznam (an instance of rdf:List 

representing the empty list)

Lastnosti (Properties)
rdf:Property
rdf:type –  primerek RDF: lastnost, ki potrjuje, da je vir primerek razreda (an instance 

of rdf:Property used to state that a resource is an instance of a class)
rdf:first –  prvi navedek v subjektu seznama RDF (the first item in the subject RDF 

list)
rdf:rest –  preostanek za RDF: prvi  v subjektu seznama RDF (the rest of the subject 

RDF list after rdf:first)
rdf:value –  idiomatična lastnost za strukturirane vrednosti (idiomatic property used 

for structured values)
rdf:subject –  subjekt subjekta stavka RDF (the subject of the subject RDF statement)
rdf:predicate –  predikat subjekta RDF stavka (the predicate of the subject RDF 

statement)
rdf:object –  object subjekta RDF stavka (the object of the subject RDF statement)
rdf:Statement, rdf:subject, rdf:predicate, rdf:object se uporabljajo za reifikacijo 
(reification), glej spodaj 
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Kot smo omenili, RDF/XML je samo eden 
od načinov zapisa podatkov RDF. V končni  
fazi se podatki pogosto nahajajo v t. i. obliki 
N-Triples. To so osnovni, preprosti trojčki: 
Subjekt–Predikat-Objekt, ki se zaključijo s 
piko. Primer:

<http://www.verdonik.com> <http://purl.
org/dc/elements/1.1/description> "Clanki 
- varnost".
<http://www.verdonik.com> <http://purl.
org/dc/elements/1.1/publisher> "Moni-
torPro".
<http://www.verdonik.com> <http://
purl.org/dc/elements/1.1/creator> "Ivan 
Verdonik".

Tako bi bil videti naš primer v N-Triples.

SPARQL
Podobno kot uporabljamo SQL za po-

izvedbe po relacijskih podatkovnih zbir-
kah in XQuery za poizvedbe po podatkih v 
obliki XML, tako uporabljamo SPARQL za 
poizvedbe po podatkih, shranjenih v obliki 
RDF. Pri tem lahko s SPARQL dostopamo 
do podatkov RDF, ne le lokalno, temveč 
kjer koli na spletu se nahajajo. Če so na 
razpolago, torej če niso zaupni ali trenu-
tno nedostopni, lahko do njih dostopa vsak 
odjemalec SPARQL. Prenos podatkov, torej 
poizvedb in rezultatov, poteka prek pro-
tokola SPARQL med odjemalcem in kraji-
ščem SPARQL (Endpoint) (to je strežniku s 
podatki RDF).

Poizvedba SPARQL je pravzaprav delen 
graf RDF s spremenljivkami. Če gledamo 
Sliko 2, lahko spremenljivke vstavimo na na-
slednji način. Spremenljivke se začnejo z '?':

?x dc:description ?opis.
?x dc:publisher ?zaloznik.
?x dc:creator ?avtor.

?x  se veže na:  <http://www.verdonik.com>
?opis se veže na:  "Clanki - varnost" 
?zaloznik se veže na:   "MonitorPro" 
?avtor se veže na:  "Ivan Verdonik"

V poizvedbi SPARQL imamo torej vzorec 
grafa RDF s spremenljivkami, ki ga primer-
jamo s shranjenimi podatki RDF. Če je poi-
zvedba uspešna, dobimo nazaj podatke, ki 
se vežejo s spremenljivkami.

Poglejmo zdaj praktični primer ene  poi-
zvedbe SPARQL nad našimi podatki:

PREFIX dc: <http://purl.org/dc/ele-
ments/1.1/>
 SELECT ?avtor
 FROM <http://www.verdonik.com/podat-
kintriples.nt>
 WHERE {
   ?x dc:creator ?avtor.
 }
 ORDER BY ?avtor

Najprej smo navedli PREFIX, ki služi zgolj 
zato, da nam ni treba pisati celotnih URI. S 
SELECT podamo spremenljivke za podatke, 
ki jih želimo prikazati oziroma pridobiti. S 
FROM izberemo podatkovni vir za poizved-
bo (torej vir podatkov RDF, ki je na moji 
spletni strani v datoteki  N-Triples). Nato v 
WHERE delu poizvedbe določimo vzorec 
grafa s spremenljivkami. Na koncu smo po-
dali sortiranje podatkov, ki jih bomo dobili. 
V našem primeru je rezultat »Ivan Verdonik«  
(to lahko praktično preverite z odjemalcem 
SPARQL, eden takih je, denimo, Twinkle).

Poleg vračanja rezultatov s SELECT ima-
mo tudi možnosti:  ASK, ki vrača logično 
enico (true), če se vzorec grafa vsaj enkrat 
ujema s podatki v viru RDF (celotnem gra-
fu), ter logično ničlo (false), če je drugače; 
DESCRIBE, ki vrača graf RDF, ki opisuje vir; 
CONSTRUCT , ki se uporablja za transfor-
macijo podatkov RDF iz enega grafa v dru-
gačen graf RDF in drugo besedišče oziroma 
vocabulary.

RDFS
S shemo RDF lahko izdelamo enostavno 

besedišč in z njim opišemo enostavno onto-
logijo - sploh je RDFS osnova za OWL, ki ga 
bomo opisali v naslednjem poglavju. Z njo 
določimo, kakšni smejo biti objekti, razredi 
in lastnosti v dokumentih RDF. Besedišče 
omogoča integracijo delov drugih besedišč 
– ne da bi ponovno odkrivali toplo vodo, 
temveč, da uporabimo obstoječe delo, si-
cer pa velike organizacije vseeno naredijo 
večkrat vse na novo in vse po svoje. Še po-
membneje je, da z integracijo drugih be-
sedišč omogočimo drugim, da lahko razu-
mejo  in uporabljajo naše podatke RDF. Pri 
enostavni, osebni rabi običajno ne potrebu-
jemo novih shem RDF in ontologij, ampak 
zgolj integriramo obstoječe. Potrebujemo 
jih, kadar moramo modelirati kakšno novo 
področje uporabe in ni drugih primernih 
shem.

Med dokumenti RDF in RDFS ni nobenih 
razlik z izjemo novih oznak, ki so navede-

komponente semantičnega spleta
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ne zgoraj, poleg že obstoječih v osnovnem 
modelu RDF. Tako kot je podatkovna zbirka 
RDF v bistvu acikličen usmerjen graf, je bi-
stvo RDFS opisovanje objektov, ki jih lahko 
imajo razredi.

Prikažimo primer dokumenta RDFS v 
Turtle serializaciji:

@prefix ivosebe: <http://www.verdonik.
com/osebe/ >.
@prefix iv: <http://www.verdonik.com/>.
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/
rdf-schema#>.
@prefix rdf: <http://www.
w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>.
@prefix foaf: <http://xmlns.com/
foaf/0.1/>.
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/
XMLSchema#>.

ivosebe:Ivan
rdf:type foaf:Person;
rdfs:label  "Ivan Verdonik";
rdfs:SeeAlso  <https://www.facebook.com/
ivan.verdonik?sk=info&edit=eduwork>.

Vir RDF zgoraj opisuje avtorja članka, 
trojček RDF (triple) je:  iv:osebe rdf:type 
foaf:Person.

Pravi, da je vir, tipa foaf:Person (foaf – 
Friend-of-the-Friend je eno najbolj znanih 
besedišč in opisuje ljudi), pri čemer sta 
foaf:Person in razred RDFS definirana dru-
gje. 

Kaj pa, če bi potrebovali poseben razred 
Person? Naredimo lahko:

iv:NovRazredOseba
     rdfs:label "Nas Razred Oseba".
S tem si ne moremo dosti pomagati, zato 
dodamo še lastnost (Property):
iv:ceni
rdf:type rdfs:Property;
rdfs:label "Ceni";
rdfs:domain iv:NovRazredOseba;
rdfs:range iv:NovRazredOseba.

Zdaj lahko sestavimo naslednji doku-
ment:

ivosebe:Ivan 
rdf:type foaf:Person;
rdf:type iv:NovRazredOseba;
rdfs:label "Ivan Verdonik";
rdfs:SeeAlso  <https://www.facebook.com/
ivan.verdonik?sk=info&edit=eduwork>.

iv:osebe:Tine
rdf:type iv:NovRazredOseba;
iv:ceni ivosebe:Ivan.

Nekatere podatkovne shrambe za trojčke 
omogočajo implementacijo omejitev, ki so 
podane z RDFS.

RDFS je glede na OWL zelo omejena.

OWL in OWL 2
OWL skupaj z RDF in s SPARQL tvori je-

dro semantičnega spleta. Ima dva glavna 
namena, in to sta: hitro in prilagodljivo 
podatkovno modeliranje ter učinkovito sa-
modejno sklepanje (Ang. Efficient Automa-
ted Reasoning). Osrednji pojem pri OWL je 
ontologija, katere formalni opis je: formalna 
in nedvoumna natančna določitev deljenih 
pojmov. 

Poglejmo praktični primer ontologije za 
univerzo (skupaj z RDF in RDFS). Pojmi, s 
katerimi imamo opraviti, so: študenti, sme-
ri, profesorji, katedre (to so deljeni pojmi 
(shared conceptualization)). Odnosi med 
temi pojmi pa so: študent je vpisan v smer, 
profesor poučuje na smeri, katedra izvaja 
smer (to je nedvoumna natančna določitev 
pojmov). Zdaj je potrebno to dvoje predsta-
viti tako, da bodo to razumeli tudi računal-
niki – potrebujemo formalni računalniški 
jezik, to je pri semantičnem spletu OWL ali 
OWL 2 oziroma kateri od njunih podjezikov, 
denimo z RDFS, ki smo ga spoznali v prej-
šnjem razdelku, lahko ontologijo opišemo 
le na enostaven način. Med razrede onto-
logije spadajo Študent, Profesor, Smer in 
Katedra. »Vpisan v« je lastnost (Property) z 
domeno (Domain) »Študent« in razponom 
(Range) »Smer«. Če nadaljujemo z našim 
primerom:

Stavek
»Tine Je vpisan v smer Elektronika«  zapi-

šemo s trojčkom RDF (un je lahko npr. pre-
fiks za http://www.um.si/studij):

un:Tine un:vpisanv un:Elektronika.

Predikat (un:vpisanv) je del ontologije, ki 
določa ta stavek (Študent je vpisan v smer). 

Če pogledamo še stavek: Tine Je Študent. 
Objekt (oz. predmet) je v tem primeru Štu-
dent in je tudi del ontologije. Če zdaj upora-
bimo opis RDFS imamo npr. možnosti:
un:vpisanv  rdfs:domain un:Študent
un:vpisanv  rdfs:range  un:Smer

Iz tega je mogoče izpeljati »un:Tine 
je un:Študent« ter »un:Elektronika je 
un:Smer«. To je novo znanje, za katerega 
pred tem nismo vedeli. 

Z OWL v primerjavi z RDFS imamo veli-
ko več možnosti opisovanja ontologij. La-
stnosti so lahko simetrične ali tranzitivne, 
določimo lahko, da so relacije med razredi 
ekskluzivne (npr. »disjoint« (nekaj ne more 
biti hkrati eno in drugo), »cardinal« (na-
tančno en x za vsak y). Z OWL lahko poleg 
izpeljave novega znanja tudi preverjamo 
konsistentnost.

OWL je specifikacija konzorcija W3C od 
leta 2004, OWL 2 pa je specifikacija od leta 
2009. Obe imata svoje podjezike, tako OWL 
2 pozna OWL 2 full, OWL 2 EL, OWL 2 QL in 
OWL 2 RL. Izbira podjezika je najpomemb-
nejša, kadar OWL uporabljamo (tudi) za 
samodejno sklepanje. Kadar zgolj modeli-
ramo ontologijo, je najbolje uporabiti kar 
OWL 2 Full, ker ima največjo izrazno moč.

OWL 2 Full ima največjo izrazno moč in z 
njo lahko modeliramo skoraj vse, toda nje-
no samodejno sklepanje je lahko neodlo-
čljivo, torej nekega sklepanja ni mogoče ne 
potrditi in ne ovreči, pa tudi tisto, kar se da 
izpeljati, lahko traja zelo dolgo.

Na drugi strani je podjezik OWL 2 EL, 
ki  je po izrazni moči takoj za OWL 2 Full. 
Uporabljamo ga, kadar imamo veliko šte-
vilo razredov in lastnosti, med katerimi so 
zahtevne relacije. Te relacije med razredi je 

Najpomembnejše oznake (Tags) za sheme RDF so:
rdfs:Resource – razred vira, vse (the class resource, everything)
rdfs:Literal –  razred čistih vrednosti, npr. nizov, števil (the class of literal values, 

e.g.strings and integers)
rdfs:Class –   razred razredov (the class of classes)
rdfs:Datatype – razred podatkovnih tipov RDF (the class of RDF datatypes)
rdfs:Container – razred vsebnikov RDF (the class of RDF containers)
rdfs:ContainerMembershipProperty – razred vsebnika s članstvom lastnosti, rdf:_1, 
rdf:_2 …, ki so vse podlastnosti rdfs:member (the class of container membership 
properties, rdf:_1, rdf:_2 ..., all of which are sub-properties of rdfs:member)
rdfs:Property – razred lastnosti
 rdfs:subClassOf – subjekt je podrazred razreda
 rdfs:subPropertyOf – subjekt je podlastnost lastnosti
 rdfs:domain - domena lastnosti subjekta
 rdfs:range – razpon (range) lastnosti subjekta
  rdfs:label – ime subjekta (za ljudi) (a human-readable name for the subject)
  rdfs:comment – opis vira subjekta (a description of the subject resource)
  rdfs:member – član vira subjekta (a member of the subject resource)
  rdfs:seeAlso –  dodatne informacije o viru subjekta (further information about the 

subject resource)
  rdfs:isDefinedBy – definicija vira subjekta (the definition of the subject resource)
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mogoče izpeljati hitro (to je v polinomskem 
času). 

OWL 2 EL pa je namenjen zapletenim re-
lacijam med velikim številom razredov. Ta 
podjezik je namenjen učinkovitemu sklepa-
nju ob veliki količini primerkov (instances). 
Boljši je torej, kadar imamo veliko število 
niženivojskih (bolj praktičnih) podatkov. 
Čeprav ima OWL 2 QL v tem primeru še 
vedno veliko izrazno moč, ga je vseeno mo-
goče enakopravno izraziti s poizvedbami 
SQL. Zato so primerki (taki podatki) pogo-
sto shranjeni v relacijski (ali njej podobni) 
podatkovni zbirki.

OWL 2 RL podobno kot OWL 2 QL delu-
je nad relacijsko podatkovno zbirko, tako je 
ta podjezik usmerjen k učinkoviti izpeljavi 
sklepanja pri orodjih za delo s poslovnimi 
pravili (Business Rules Engine). Najbo-
lje deluje nad podatki, ki so že prirejeni za 
shrambo RDF, in dobro deluje s pravili za 
poljubno poslovno logiko.

Osnovni OWL specificiran leta 2004 se 
opušča, imel pa je podjezike OWL Lite, OWL 
DL in OWL Full.

Kot rečeno, imata jezika OWL/OWL 2 gle-
de na RDF in RDFS večje število dodatnih 
konstruktov oziroma oznak, zato jih tu ne 
naštevamo. Najboljše  brezplačno orodje za 
delo z OWL in OWL 2 je Protege, različice 3.* 
za OWL ter različice 4.* za OWL 2.

RIF/SWRL
Pravila, torej eden temeljnih pojmov ra-

čunalništvu, v osnovi konstrukt IF –THEN, 
omogočajo preprosto predstavitev znanja 
ter so drastična poenostavitev logike prvega 
reda. RIF (Rule Interchange Format) je bil 
sprva v semantičnem spletu namenjen slo-
ju pravil (rule layer), zdaj pa služi predvsem 
za izmenjavo pravil med različnimi jeziki za 
pravila (Rules Languages). RIF ima tri glav-
ne dialekte: temeljnega (Core), razširitev v 
BLD (Basic Logic Dialect) in v PRD (Produc-
tion Rule Dialect).

SWRL (Semantic Web Rule Language) je 
predlog jezika pravil za semantični splet 
in kombinira podjezike OWL (in OWL 2) z 
RuleML (Rule Markup Language). RuleML 
je označevalni jezik (markup language), ki 
opisuje pravila tako naprej (Bottom-up) 
kot nazaj (Top-down) s XML:  za sklepanje 
(Deduction), predelovanje (Rewritting) in 
nadaljnjo izpeljevanje ter transformiranje 
(Inferential-Transformational Tasks).

Pri tem opisovanju v konkretni obliki 
XML (Concrete Syntax) je uporabljen unar-
no/binarni jezik Datalog. Ta je pravzaprav 
omejen, poenostavljen jezik Prolog. Imamo 
tudi konkretno obliko XML/RDF, s katero 
lahko dobro predstavimo pravila, problem 
pa so spremenljivke, saj te niso predvidene 
v obliki RDF.

Konkretna sintaksa SWRL XML uporablja 
naslednje imenske prostore:

swrlx:http://www.w3.org/2003/11/swrlx, 
ruleml:http://www.w3.org/2003/11/rule-
ml, 
owlx:http://www.w3.org/2003/05/owl-xml 
,
 xsd:http://www.w3.org/2001/XMLSchema.

Pravilo: 

imaStarša(?x1, ?x2) /\ imaBrata(?x2, ?x3)  => 
imaStrica(?x1,?x3)
S SWRL zapišemo tako:

<ruleml:imp> 
  <ruleml:_rlab ruleml:href="#primer1"/>
  <ruleml:_body> 
    <swrlx:individualPropertyAtom  
swrlx:property="imaStarša"> 
      <ruleml:var>x1</ruleml:var>
      <ruleml:var>x2</ruleml:var>
    </swrlx:individualPropertyAtom> 
    <swrlx:individualPropertyAtom  
swrlx:property="imaBrata"> 
      <ruleml:var>x2</ruleml:var>
      <ruleml:var>x3</ruleml:var>
    </swrlx:individualPropertyAtom> 
  </ruleml:_body> 
  <ruleml:_head> 
    <swrlx:individualPropertyAtom  
swrlx:property="imaStrica"> 
      <ruleml:var>x1</ruleml:var>
      <ruleml:var>x3</ruleml:var>
    </swrlx:individualPropertyAtom> 
  </ruleml:_head> 
</ruleml:imp> 

Kot vidite, je za preprosto pravilo potreb-
no dosti »kode« - strojem je treba veliko in 
natančno razlagati. Semantični splet je pri 
pravilih, pa tudi drugače, denimo pri iska-
nju, tesno povezan z metodami umetne in-
teligence.

Zaokrožimo
Predstavili smo osnovne elemente se-

mantičnega spleta, tega, ki bo prišel. V ZDA 
ga državni organi že uporabljajo npr. za od-
krivanje morebitnih teroristov –  koliko so 
pri tem uspešni, vedo le oni. Drugače pa, 
kot smo rekli, gre za splet, ki ga razume-
jo stroji, ti pa so za nekatere naloge, veliko 
primernejši kot ljudje. S spleta lahko stroji 
vsekakor potegnejo veliko, imajo pa tudi oni 
težave z njegovo velikostjo – na njem je več 
milijard spletnih naslovov, čeprav večina za 
zdaj še ni semantičnih. Pravila sklepanja in 
iskanje novega znanja pa so, kot smo go-
vorili pri OWL, lahko časovno zahtevni (in 
včasih neizvedljivi). Poleg teh je še več dru-
gih problemov: pomanjkljivi, nezanesljivi in 
napačni podatki, namerno napačni podatki 
(prevare) itd. Če boste delali praktično, pa-
zite, da boste kombinirali prave izvedenke 
specifikacij (npr. OWL, OWL 2) s pravimi 
različicami orodij (npr. Protege 3, Protege 
4). Orodja, za zdaj, pogosto niso robustna, 
imajo hrošče in so pogosto večkrat slabo 
dokumentirana. 6

Primer grafa rdF (za dokument rdF/Xml zgoraj)
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M
obilne tehnologije močno vpli-
vajo na vsa področja našega ži-
vljenja, tako zasebnega kot tudi 
poslovnega. Če se osredinimo 

predvsem na poslovni vidik, se vplivu mo-
bilnih trendov ni mogel izogniti niti marke-
ting. Za razvoj, razmah in preplet marketin-
ga ter mobilnih tehnologij so poskrbeli pri 
podjetju Si.mobil s svojo rešitvijo Si.most. 
Ta podjetjem omogoča, da komunicirajo s 
svojimi strankami, jim pošiljajo informaci-
je o dogodkih, promocijah, akcijah, izvajajo 
kampanje direktnega marketinga ter uva-
jajo različne interaktivne storitve, kot so na 
primer nagradne igre ali glasovanja. Rešitev 
Si.most je po meri narejena Si.mobilova 
rešitev, ki so jo v celoti razvili v IT-podjetju 
Bintegra. 

Si.mobil, ki je del mednarodne telekomu-
nikacijske skupine Telekom Austria Group, je 
svoje storitve uporabnikom prvič predstavil 
marca 1999. Kot prvi zasebni mobilni opera-
ter v Sloveniji je z vstopom na trg razmahnil 
razvoj konkurence na slovenskem komuni-
kacijskem trgu. Si.mobil velja za zelo uspe-
šno podjetje, ki za svoje uspešno poslovanje 
pridobil tudi številne nagrade in certifikate, 
velik ugled pa uživa tudi njihova blagovna 
znamka Si.mobil, ki je prejela mednarodno 
priznano nagrado Superbrands. Predsednik 
uprave mag. Dejan Turk je leta 2009 postal 
manager leta, letos pa je prejel še nagrado 
Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne 
gospodarske in podjetniške dosežke. Lani je 
Si.mobilu kljub zahtevnim razmeram uspe-
lo okrepiti svoj položaj na trgu in povečati 
število uporabnikov za 3,6 odstotka, število 
uporabnikov širokopasovnih mobilnih sto-
ritev pa za 14,5 odstotka. Družba Si.mobil 
svojim uporabnikom vseskozi predstavlja 
številne inovativne novosti, med katere 
zagotovo spada tudi rešitev Si.most. Pri ra-
zvoju omenjene rešitve so moči združili s 
podjetjem Bintegra, ki je želeno rešitev raz-
vila. Podjetje Bintegra je nišni dobavitelj IT-
-rešitev in storitev, primarno osredinjena na 
poslovne integracije podjetij, zahtevnejše 
poslovne aplikacije, portale za samostojno 
upravljanje (»self-care« portale) in integraci-
jo družbenih omrežij s sistemi CRM.

Rešitev Si.most
V Si.mobilu so prepričani, da je rešitev 

Si.most primerna za vsako podjetje, ne gle-
de na velikost, obseg ali njihovo dejavnost 
poslovanja. Za namen komuniciranja s 
strankami aplikacija poleg standardnih re-
šitev komuniciranja prek sporočil SMS in 
MMS omogoča tudi, da stranke same krei-
rajo lastne mobilne strani, povežejo Si.most 

aplikacijo s svojim Facebook profilom in na 
ta način še povečajo število potencialnih 
kupcev. 

Rešitev je na voljo po tako imenovanem 
»Software as a Service« (SaaS) modelu, kar 
omogoča podjetjem, da ne glede na svojo ve-
likost uvedejo storitve mobilnega marketin-
ga, brez potrebe po dodatni infrastrukturi ali 
lokalni namestitvi programske opreme. Do 
aplikacije Si.most je namreč mogoče dosto-
pati kjer koli, potreben je le dostop do spleta. 

Razvoj platforme za mobilni 
marketing

Pred tremi leti so se v Si.mobilu odločili, 
da je čas, da svojo ponudbo razširijo in do-
polnijo ter uporabnikom ponudijo sodobno 
rešitev mobilnega marketinga. Tako so ob-
javili mednarodni razpis za implementacijo 
platforme za mobilni marketing. Za razpis 
so se odločili, saj je bila platforma, ki so jo 
uporabljali do takrat, toga, nemodularna in 
zato neprimerna za razširitve posameznih 
funkcionalnosti, ki jih je ponujala. Zavedali 
so se tudi, da je okolje, v katerem delujejo 
telekomunikacijski operaterji, zelo dina-
mično, kar narekuje zelo hitro prilagajanje 
trgu. Kot ostalim področjem to velik izziv 
predstavlja tudi sektorju IT. 

Pogoje izdanega razpisa je najbolje izpol-
nilo podjetje Bintegra in tako se je razvoj re-
šitve Si.most začel. 

Razvoj in nadaljnji razvoj rešitve Si.most 

Naročnik:  Si.mobil, d. d.

Izvajalec:   Bintegra, d. o. o.

Skupno trajanje:  Projekt poteka vse od leta 2010 naprej.    

Finančni obseg:   Finančnega obsega projekta naročnik in izvajalec nista razkrila. 

Posebnost:  Uspešen projekt razvoja, vpeljave in nadgradnje rešitve za mobilni 
marketing. V Si.mobilu se lahko pohvalijo, da gre za uspešno rešitev, ki jo 
uporabljajo številna slovenska podjetja.  

(Si.)Most do mobilnega marketinga
Mobilni marketing dandanes uporablja vse več podjetij, ne glede na njihovo velikost ali domeno 
poslovanja. Vsak od nas se je z njim zagotovo že srečal, bodisi v poslovnem ali zasebnem življenju, 
tako da je ta vse prej kot neznanka. Za njegov razmah je še dodatno poskrbel Si.mobil s svojo 
rešitvijo Si.most, s katero podjetjem v eni aplikaciji ponujajo vse, kar ta potrebujejo za celovito 
izvedbo mobilnega marketinga. 

NA KRATKO

T i n a  S c h w e i g h o f e r
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Razvoj in nadaljnji razvoj rešitve Si.most
Ozadje
Si.most je rešitev za mobilni marketing, ki jo svojim uporabnikom ponuja Si.mobil. Gre za 
rešitev, ki podjetjem omogoča komunikacijo s strankami, in sicer na način, da podjetja lahko 
pošiljajo informacije o različnih dogodkih, promocijah ali akcijah, da izvajajo kampanje 
direktnega marketinga ali uvajajo različne interaktivne storitve, kot so nagradne igre ali 
glasovanja. 
Naloga
Na podlagi razpisa so v Si.mobilu hoteli pridobiti izvajalca za razvoj želene rešitve. Objavili 
so razpis za implementacijo platforme za mobilni marketing, saj je bila njihova obstoječa 
platforma toga, nemodularna in neprimerna za razširitve. 
Zahteve
Si.mobil je v razpisu postavil kar nekaj funkcionalnih zahtev, čemur pa so dodali še nekate-
re zahteve, povezane z arhitekturo. Želeli so rešitev, temelječo na metodologiji storitveno 
usmerjene arhitekture (SOA), modularno rešitev z večslojno arhitekturo in zmožnost integra-
cije rešitve z obstoječo IT-infrastrukturo. Poleg omenjenih zahtev so želeli tudi rešitev, ki bo 
preprosta za uporabo pri končnem uporabniku in prilagodljiva nadaljnji rasti in razširljivosti v 
smislu novih funkcionalnosti in modulov. Ena od pomembnih zahtev je bila tudi enostavnost 
nadgradnje in nameščanja novih funkcionalnosti. Želeli so rešitev, ki bo to omogočila z zelo 
kratkimi časi nedostopnosti, kar je pomemben vidik za končnega uporabnika. 
Izvajalci
Razvoj rešitve Si.most je za Si.mobil opravilo podjetje Bintegra, d. o. o. To IT-podjetje ponuja 
različne IT-rešitve in storitve, med svojimi referencami pa imajo kar nekaj velikih slovenskih in 
tujih podjetij. 
Tehnologija
Za arhitekturo so pri Bintegri uporabili trinivojski načrt rešitve. Prav uporaba večnivojske 
arhitekture je namreč eden najpomembnejših dejavnikov, ki omogočajo prilagodljivost 
tako z vidika novih funkcionalnosti ali zmogljivosti kot tudi zmožnosti zamenjave potrebnih 
komponent za rešitve v prihodnosti. Arhitekturo Si.most rešitve so tako razdelili v tri ločene 
nivoje, ki so med seboj povezani. Si.most WEB GUI predstavlja čelni del sistema, ki temelji na 
Liferay portalskem ogrodju. Si.most Framework predstavlja aplikativni nivo, ki vsebuje vso 
poslovno in aplikativno logiko ter temelji na Java Spring ogrodju. Si.most Integracijski nivo 
omogoča povezovanje z zalednimi sistemi in je implementiran po principih SOA ter temelji 
na TIBCO platformi. V smislu arhitekture odlikuje aplikacijo Si.most kombinacija komercialne 
programske opreme na profesionalni ravni in odprtokodnih tehnologij.
Izid
Kot so povedali predstavniki naročnika in izvajalca, je rešitev Si.most uspešna zgodba, ki 
temelji na nekaterih ključnih faktorjih uspeha. Kot prvo izpostavljajo uspešno sodelovanje 
na ravni odnosa med stranko in ponudnikom rešitve ter dobro sodelovanje ekip tako v fazah 
analize zahtev kot razvoja rešitve, kjer so  tehnične in marketinške ekipe stranke aktivno 
sodelovale. Kot dejavnik uspeha izpostavljajo še učinkovito tehnično podporo končnim upo-
rabnikom in podporo menedžmenta, tako pri stranki kot tudi pri ponudniku rešitve. 
Dosežki
Si.mobil svojim strankam, tako malim kot tudi srednjim in velikim podjetjem, že kar nekaj 
časa uspešno ponuja rešitev Si.most. Postali so pomemben dejavnik podjetniškega delovanja 
svojih strank in danes se lahko pohvalijo, da njihovo rešitev uporabljajo podjetja iz različnih 
sektorjev, vključujoč televizijske medijske hiše, banke, javni sektor, restavracije, potovalne 
agencije in še mnogi drugi.

Projektni pristop in ključni 
faktorji uspeha

Po besedah Dušana Rauterja, direktor-
ja operacij in razvoja v Bintegri, je vode-
nje projekta Si.most temeljilo na agilnem 
pristopu. Prvi fazi analize zahtev in posta-
vitve tehničnega dizajna je sledilo več faz 
razvojnih ciklov, ki so si sledili na približno 
dva tedna. Pri tem je vsak razvojni cikel 
vključeval aktivnosti analize in načrtovanja 
storitev v posamezni fazi, implementacije 
funkcionalnosti, preizkušanja, komunika-
cijo s stranko o zahtevah in predstavitvi na-
rejenega. Po vsaki razvojni fazi so v testno 
okolje namestili novo različico rešitve in v 
Si.mobilu so narejeno lahko preizkusili ter 
Bintegri ažurno posredovali povratne infor-
macije. S takim načinom dela so se želeli iz-
ogniti morebitnim nesporazumom, ki bi jih 
lahko odkrili v kasnejših fazah projekta. 

Prav tako so bile na obeh straneh, tako v 
Si.mobilu kot tudi Bintegri, ekipe, ki so po-
krivale tehnične dele projekta, ter ekipe, ki 
so skrbele za poslovne zahteve. Kot primer 
dobre prakse izpostavljajo zagotovljeno do-
bro sodelovanje notranjega Si.mobilovega 
tehničnega oddelka z njihovo marketinško 
ekipo. V primeru projekta Si.most je bil na-
mreč marketinški oddelek v Si.mobilu aktiv-
no vključen tako v analizo kot tudi v celoten 
nadaljnji cikel razvoja. Kot so povedali sode-
lujoči, je bil to ključni faktor uspeha tako za 
projekt v razvoju kot tudi za novo vpeljane 
funkcionalnosti.

Nadgradnja in vzdrževanje 
rešitve

Kot vse sodobne IT-rešitve se tudi Si.most 
neprestano spreminja, dopolnjuje in izbolj-
šuje. Po prvotnem razvoju, ki je večinoma 
pokrival storitve, temelječe na sporočilih 
SMS, MMS in WAP, so kasneje dodali ne-
katere nove funkcionalnosti in komunika-
cijske kanale, kot je na primer integracija 
z omrežjem Facebook, dodana možnost, 

da lahko podjetja ustvarjajo in upravljajo 
mobilne strani, ter pred kratkim dodana 
integracija s kanalom USSD za storitve gla-
sovanja. V Sloveniji je kanal USSD namreč 
uporabljen za najmnožičnejša televizijska 
glasovanja. 

Si.mobil za rešitev Si.most zagotavlja šti-
riindvajseturno podporo svojim strankam. 
Svoj delež dodaja tudi podjetje Bintegra, ki 
za namen podpore ponuja ekipo tehničnih 
specialistov ‒ ti so ob morebitnih težavah 
uporabnikom na voljo in razpoložljivi v vsa-
kem trenutku.

Zadovoljstvo obeh strani
Po besedah Gregorja Kastelica, direktorja 

sektorja za storitve jedrnega omrežja in IT v 
Si.mobilu, je Si.most eden izmed projektov, 
kjer so uresničili svojo arhitekturno vizijo, 
prav tako pa jim je uspelo ponovno uporabi-
ti obstoječo telekomunikacijsko infrastruk-
turo in pretekle investicije v Si.mobilove 
platforme SOA. Projekt je vsekakor dober 
primer sodelovanja med stranko in ponu-
dnikom, prav tako pa dober primer sode-
lovanja med tehničnimi in marketinškimi 
ekipami, je dodal Kastelic. 6

P O S L O V N I  P R I M E R

Gregor Kastelic,  
direktor sektorja za storitve jedrnega 
omrežja in IT, Si.mobil, d. d.

»Rešitev Si.most je eden prvih projektov, ki je sledil 
našim najnovejšim arhitekturnim IT-smernicam, 
uporabljajoč našo izbrano platformo SOA (TIBCO) 
in portalsko platformo (Liferay), ki je odprtokodna 
platforma, vse to v povezavi z Javo, ki je naša iz-
brana aplikacijska platforma. Po drugi strani smo 
iskali načine implementiranja prilagodljive in raz-
širljive rešitve s preprostim grafičnim vmesnikom 
ter integracije z našimi zalednimi sistemi (sistemi 
za pošiljanje SMS, MMS in drugih sporočil, sistemi 
zaračunavanja …). Na podlagi tega smo izbrali 
Bintegro, agilnega ponudnika, katerega ekipa je 
imela strokovno znanje na področju poslovnih in-
tegracij in je dobro razumela naše zahteve.«

IZJAVA NAROČNIKA
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P
odjetja danes razmišljajo o svojih 
strateških usmeritvah, predvsem v 
smeri, kako optimizirati poslovanje, 
da bo še bolj prilagodljivo stalno 

spreminjajočim se razmeram. Informatiki 
se soočajo z zanimivimi izzivi, uporabniki 
jim v podjetja nosijo lastne naprave in delajo 
na njih. Raba storitev iz oblaka strmo raste. 
Zdi se, da je edini logični korak, ki sledi, vir-
tualizacija celotnih delovnih namizij. Saj res, 
zakaj ne bi virtualizirali namiznega računal-
nika in njegove slike preselili v podatkovni 
center ali oblak, uporabniki pa bi se z njim 
preprosto povezovali? Na prenosnike upo-
rabnikov bi namestili hipervizorje in tako 
bistveno preprosteje upravljali njihova na-
mizja. Ustrezno tehnologijo imamo namreč 
na voljo že vrsto let, očitno pa še čaka na svoj 
revolucionarni trenutek.

Pravzaprav se nam v zadnjem času celo 
zdi, da se o rešitvah navideznih namizij še 
najglasneje pogovarjajo njihovi prodajalci. 
Stanje nas celo, malce hudomušno, seveda, 
spominja na srednjo šolo in govorice o seksu. 
Vemo, da virtualizacija namizij obstaja, a ker 
se je sami še ne gremo, o njej ne vemo prav 
veliko. Tudi drugi »vrstniki« (beri: podjetja) 
z njo nimajo prav veliko izkušenj, ampak se 
pretvarjajo, da ni tako. Nehote se vprašujemo 
– se res gredo to? Ali se želijo le zdeti boljši?

Seveda so nekateri srednješolci že preiz-
kusili spolni odnos, a ker so bili povsem ne-
izkušeni, niso mogli vedeti, ali stvari počno 
na pravi način. Veliki večini so se stvari zdele 
nerodne in čudne. Šele čez leta so se stvari 
izboljšale, izkušnje so naredile svoje in ob 
pogledu v preteklost so se samo nasmehnili 
lastni naivnosti. Prav take so danes stvari na 
področju navideznih namizij za večino pod-
jetij. Z njimi se komajda dobro spoznavajo. 
Vse je novo in razburljivo.

Porajajo se številna vprašanja. Vsi govorijo 
o virtualizaciji namizij, a kdo se jo dejansko 
gre? Mar tisti, ki uvajajo navidezna namizja, 
vlečejo prave poteze? Mar bi to morali početi 
vsi? Če bi poslušali tržne analitike, potem bi 
za leto virtualnih infrastruktur na namizju 
proglasili že katero izmed preteklih let. Pa ni 
bilo tako. Mar tehnologija vseeno ni dozore-
la? Smo mogoče ljudje preneumni za njeno 
pravilno uporabo? Vsega po malem, pravza-
prav. Dejstvo je, da navidezna namizja še lep 
čas ne bodo osvojila računalniškega okolja 
podjetij in si ga pokorila. In to ne zato, ker bi 

tega ne bila sposobna.
Si mar IT-oddelek podjetja upa nastaviti 

ogledalo? Za večino današnjih oddelkov IT je 
namizni računalnik strateško nepomemben. 
No, njegova pomembnost se enači s tisto, ki 
jo premoreta namizna svetilka in pisarniški 
stol. Računalnik je za delo potrebno orodje, 
a še z vidika prenekaterega informatika je le 
nujno zlo in ne strateška rešitev, ki bi ustvar-
jala razlike med podjetji. Prav zato veliko 
informatikov o namiznih računalnikih raz-
mišlja kar se da malo časa in se raje posve-
ča programski opremi kot storitvi in oblaku. 
Tam se namreč »dogaja«.

Še celo v velikih podjetjih, kjer premorejo 
posebne ekipe ljudi, zadolžene za področje 
namiznih računalnikov, bomo ugotovili, da 
večina tam zaposlenih svojo trenutno de-
lovno mesto vidi kot začasno, saj pričaku-
jejo napredovanje in ustvarjanje kariere na 
področju strežnikov. Trenutno zaposlitev pa 
tolerirajo podobno kot politiki, ki se morajo 
najprej več let dokazovati na lokalni ravni, 
preden stopijo stopničko više.

Prav zato taka podjetja svojo strategi-
jo razvoja namiznih rešitev uresničujejo z 
naročanjem srednje dragih računalnikov 
in prenosnikov ene izmed bolj znanih bla-
govnih znamk, na katere nato nalagajo sli-
ke operacijskih sistemov in aplikacij ter jih 
prilagodijo posameznemu uporabniku. In 
ob dostavi novega računalnika uporabniku 
preprosto stiskajo pesti, da ne bo prišlo do 
reklamacij(e). Ta proces se nato ponavlja v 
neskončnost, pri čemer velja spomniti, da se 
ta štiriletni cikel zamenjave namizij v podje-
tjih odvija že desetletja. Oddelki IT kot hrčki 
vrtijo svoje kolo, sestavljeno iz ukazov kupi-
-namesti-postavi-vzdržuj-popravi-ponovi, v 
nedogled.

Kako torej spremeniti to globoko zakore-
ninjeno navado z implementacijo navide-
znih namizij? Podjetjem lahko prodajalci 
govorijo o novi teoriji in pristopih, a navadno 
vlečejo le praktični zgledi. Teh pa skorajda 
ni na spregled. Ne nazadnje nam bo skoraj 
sleherni informatik pritrdil, da s starim nači-
nom dela ni nič narobe in da to lahko brez 
težav počne še desetletje ali dve. In že tu pro-
dajalci rešitev navideznih namizij naletijo na 
prvo veliko oviro – v praksi sploh ne tekmu-
jejo med seboj, temveč se borijo s statusom 
quo. Borijo se proti paletam računalnikov, ki 
jih po diskontnih cenah kupujejo podjetja …

Radosti virtualizacije virov
Se dejansko spomnite, kdaj ste prvič slišali 

o virtualizaciji (namizij)? Veterani med in-
formatiki bodo hitro skočili in nas opomnili, 
da je virtualizacija z nami že desetletja. Kaj 
pa virtualizacija računalnikov z operacij-
skim sistemom Windows, ki prevladuje med 
navideznimi namizji? Za platformo x86 in 
Windows temelječe sisteme je virtualizacijo 
izumilo podjetje VMware. Z rešitvijo VMware 
Workstation je marsikateri informatik začel 
postavljati svoja testna okolja. Kljub dejstvu, 
da je družba VMware nudila tudi strežniške 
rešitve svoje programske opreme, je preteklo 
lepo število let, preden so se te dejansko tudi 
»prijele«. Tako so podjetja fizične strežnike 
začela seliti na nove virtualne platforme pred 
manj kot desetletjem. Kamenček je sprožil 
plaz.

Ponudniki so v en glas prepričevali podje-
tja, kako lahko z virtualizacijo in s konsolida-
cijo strežnikov dosežejo izjemne prihranke. 
Namesto da bi podjetja plačevala za različno 
namenske fizične strežnike, katerih izkori-
ščenost bi bila v najboljšem primeru 20 od-
stotkov, lahko pet ali šest virtualnih strojev 
poganjajo na enem samem fizičnem strežni-
ku. Prihranki v strojni opremi in zasedenosti 
prostora v podatkovnih centrih so bili veliki, 
rešitve so se skorajda same plačale že s pri-
hranki prostora in električne energije (tako za 
napajanje kot hlajenje).

Sčasoma so podjetja spoznala, da lahko 
premikajo delujoče virtualne strežnike med 
fizičnimi strežniki, in nova veselica se je za-
čela. Za informatike je postavljanje virtualnih 
strežnikov postalo šport številka ena, saj jim 
ni bilo treba pretirano razmišljati o vplivu na 
strojno in programsko opremo.

Strojna oprema je postajala vse zmogljivej-
ša, hitrejša. Procesorska giganta sta skorajda 
čez noč spremenila svojo taktiko in zaključila 
gigaherčni boj, zmogljivosti procesorjev se 
niso več večale z večanjem delovnih taktov, 
temveč z dodajanjem števila jeder. To se se-
veda za kopico tradicionalnih aplikacij, ki 
niso znale (in še danes ne znajo!) izkoristiti 
dodatnih jeder, ni prav dobro obneslo. A spet 
je na pomoč priskočila virtualizacija, ki je od-
pravila to omejitev. Podjetja so pač postavila 
in poganjala preprosto toliko več virtualnih 
strežnikov z omejeno programsko opremo, 
kolikor jih je strojna zasnova dovoljevala.

N A V I D E Z N A  N A M I Z J A

Če imate stik s ponudniki rešitev IKT, potem ste v zadnjih mesecih in letih v ušesa prav gotovo 
ujeli besedno zvezo navidezna namizja. Kako je tudi ne bi, če je pa vse okoli nas slišati le še o 
virtualizaciji tega in onega na ta in oni način. Ker je virtualizacija super, kaj super, naravnost 
odlična. Morebiti druga najboljša stvar po belem kruhu. In če vse vire virtualiziramo in selimo 
v računalniške oblake, zakaj ne bi tega storili tudi s klasičnimi namiznimi računalniki?

m i r a n  v a r g a
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Virtualizacija je zatem kaj hitro dosegla 
točko preloma, podjetja se niso več vpraše-
vala, ali naj uporabijo virtualizacijo, temveč 
so le še spremljala, katerih strežnikov še niso 
virtualizirala. Celotno področje strežnikov na 
platformi x86 se je iz stanja skoraj popolno-
ma fizičnih strežnikov v manj kot petih letih 
spremenilo v skoraj 100-odstotno virtualizi-
rane strežnike.

Seveda ni trajalo prav dolgo, da so bistre 
glave v industriji ugotovile, da virtualizacijo 
na ta način pravzaprav uporabljajo v zelo 
omejeni obliki. Če so virtualizirali okoli 50 
milijonov strežnikov, to še vedno pomeni, 
da je na svetu vsaj milijarda računalnikov 
v podjetjih, ki bi jih nemara tudi veljalo po-
slati v navidezno okolje. Kdo bi se le branil 
večje razpoložljivosti, varnosti in lažjega 
upravljanja namiznih sistemov? Začela se 
je nova bitka na področju virtualizacije na-
mizij.

15 obljub virtualizacije 
namizij

V preteklem desetletju je kratica VDI (Vir-
tual Desktop Infrastructure) doživela pravi 
razcvet. Vsi so želeli biti zraven, vsaj kot delni 
ponudniki rešitev. In ker je v novem tisočle-
tju marketing postal odlično orodje/orožje 
IKT-podjetij, si lahko na hitro ogledamo 15 
obljub, s katerimi so ponudniki navideznih 
namizij vabili potencialne stranke. Jasno, ne-
katere med njimi so čisto pretiravanje.

Prva v vrsti je seveda povezana s prihranki 
denarja. Skorajda vse predstavljene rešitve s 
področja VDI obljubljajo nižje skupne stroške 
lastništva. Tanki odjemalci so pač cenejši od 
debelih. Prav tako licence. Tanki odjemalci 
porabijo manj energije in lažje jih je upravlja-
ti (z vsega nekaj miškinimi kliki). 

Druga obljuba prinaša večjo varnost, saj 
se podatki ne hranijo pri odjemalcu, temveč 
na strežniku. Če izgubimo odjemalec, to za 
podjetje ne predstavlja večjega varnostnega 
tveganja. Prav tako se za dostop do okolja 
VDI lahko uporabijo številne dodatne varno-

stne funkcije in rešitve, kot so zasebni kanali, 
SSL in VPN …

Tretja obljuba pravi, da je za okolje VDI pri-
merna katera koli naprava, ki si jo uporabni-
ki želijo. In zato lahko ti delajo od koder koli 
in s katere koli naprave. Konzumerizacija IT 
in trend prinašanja lastnih naprav v poslov-
na okolja tu resnično prideta do izraza, saj 
je podpora »eksotičnim« modelom strojne 
opreme pred uvedbo rešitev VDI prestavljala 
pravo nočno moro.

Četrta obljuba lahko v celoti drži ali pa je 
pogosto postavljena na laž. Obljublja namreč 
izjemno uporabniško izkušnjo. Tehnologija 
je namreč napredovala do te mere, da tudi 
pošiljanje bogatih (video) vsebin na daljavo 
ne predstavlja večje ovire, prav tako se prek 
novih protokolov brez težav prenašajo ukazi, 
sporočeni kot geste prstov na dotik občutlji-
vih zaslonih, v naprave lahko brez težav pri-
klopimo skoraj katero koli USB-napravo … 
Skratka, uporabnik vedno težje prepozna, da 
se njegovo namizje dejansko nahaja v odda-
ljenem podatkovnem centru.

Peta obljuba trdi, da so rešitve VDI prijazne 
do okolja, saj porabijo znatno manj energije. 
Ker uporabnikom omogočajo delo od doma, 
lahko podjetja prihranijo tudi pri velikosti in 
stroških stavb, manj je prevozov na delo in 
zato porabe energije.

Šesta obljuba pravi, da tanki odjemalci tra-
jajo dlje. Še tako nov računalnik danes zastari 
v vsega pol leta. In ker smo ugotovili, da ve-
čina podjetij uporablja štiriletni cikel zame-
njave računalnikov, to pomeni, da zaposleni 
veliko časa delajo na zastareli opremi. Na tan-
kih odjemalcih pa se lahko namizje in upo-
rabniška izkušnja ves čas razvijata. 

Sedma obljuba je spet povezana s tanki-
mi odjemalci. Ti so manj kompleksni, imajo 
manj gibljivih delov in so zato bolj odporni 
na okvare. Ker tudi strežniki redkeje odpove-
do, raba infrastrukture navideznih namizij v 
podjetjih prinaša večjo zanesljivost okolja.

Osma obljuba obljublja hitrejše okrevanje 
po katastrofi in varovanje poslovanja. Ker so v 

primeru VDI namizja preseljena v podatkov-
ne centre, so deležna višje ravni zaščite, po-
dobno kot strežniki. Tudi v primeru okvar ali 
celo katastrofe je prav mogoče, da poslovanje 
ne bo prekinjeno oziroma bo prekinjeno le za 
kratek čas.

Deveta obljuba je povezana z enostav-
nejšim upravljanjem namizij. Virtualizirana 
okolja so pač enostavnejša za posodabljanje 
in vzdrževanje.

Deseta obljuba trdi, da se nov sistem po-
stavi z nekaj kliki, kar v primeru klasičnega 
namiznega računalnika lahko kar pozabimo.

11. obljuba je povezana z izolacijo upo-
rabnikov. Ti se prijavljajo v sebi prilagojeno 
okolje, kjer lahko poganjajo najrazličnejše 
aplikacije brez vpliva na druge uporabnike.

12. obljuba trdi, da so zmogljivosti in upo-
rabniška izkušnja bolj konsistentne, saj ne 
prihaja do velikih razhajanj kot v svetu fizič-
nih računalnikov, ko nekateri zaposleni upo-
rabljajo prave rakete, spet drugi pa kronično 
podhranjene arhaične primerke.

13. obljuba pravi, da je licenciranje v mo-
delih VDI enostavnejše, saj večina proda-
jalcev programske opreme danes že ponuja 
tudi količinsko bogatejše licenčne pakete, ki 
so za nameček še cenovno ugodnejši. Prav 
tako je za upravitelja takega okolja upravlja-
nje licenc bistveno poenostavljeno.

14. obljuba je povezana z lažjo implemen-
tacijo, kar vsaj deloma drži, saj podjetja nava-
dno že premorejo več strežnikov s tehnologi-
jo virtualizacije. Zakaj ne bi dvignila njihove 
učinkovitosti s tem, ko prevzamejo nalogo 
zagotavljanja navideznih namizij?

15. obljuba igra na karto enostavnosti im-
plementacije, saj predvideva, da danes pod-
jetja področje virtualizacije že obvladajo, zato 
ne bi smela imeti težav pri postavljanju oko-
lja navideznih namizij.

In kaj na vse to pravi kruta realnost? Stati-
stika ugotavlja, da sta danes v poslovnih oko-
ljih virtualizirana le in zgolj dva odstotka na-
mizij. Očitno na področju VDI vse le ni tako 
rožnato, sicer bi moral tržni delež že zdavnaj 
eksplodirati, podobno kot se je to zgodilo z 
virtualizacijo strežnikov. Tako pa vedo stari 
in izkušeni mački s področja VDI povedati 
tri grobe resnice. Upravljanje navideznih na-
mizij ni nujno lažje v primerjavi s klasičnimi 
namizji. Avtomatizacija gor ali dol. O mitu 
nižjih skupnih stroškov lastništva pišemo v 
drugem prispevku, zato le kratek povzetek: 
kakovostno okolje navideznih namizij bo v 
praksi verjetno dražje od obstoječih nami-
znih računalnikov.

Vsej tehnologiji navkljub pa velik izziv še 
vedno predstavlja sam koncept navideznih 
namizij. Z njihovo selitvijo v podatkovne cen-
tre med namizje in uporabnika postavimo 
nov element – omrežje. In ta je sam po sebi 
kriv za vrsto novih izzivov na področju zmo-
gljivosti, kompleksnosti, velik minus pa osta-
ja tudi dejstvo, da brez internetne povezave 
uporabniki navideznih omrežij preprosto ne 
morejo delati. 6

Odpravljanje ozkih grl
Sistem hrambe podatkov najbolj vpliva na uporabniško izkušnjo.
Navidezna namizja imajo dva potencialna črna scenarija. Prvi je prekinitev ali manko po-
vezave, drugi pa počasen sistem hrambe podatkov. Nekaj deset ali sto iz dneva v dan bolj 
zahtevnih uporabnikov namreč predstavlja veliko breme za sistem hrambe podatkov, saj 
lahko ustvarijo na stotisoče vhodno-izhodnih zapisovalnih in bralnih ukazov, posebno med 
jutranjimi prijavami v sistem ter posodobitvami. Zmogljivost sistema hrambe podatkov pa je 
neposredno povezana z uporabniško izkušnjo, saj si nihče ne želi delati na počasnem in/ali 
slabo odzivnem sistemu. Podjetja so zato soočena z ne prav lahko izbiro: če ne bodo name-
nila težkih denarcev za zmogljiv sistem hrambe podatkov, bo trpela uporabniška izkušnja, če 
pa se odločijo za tako naložbo, pa se jim povsem poruši (znatno podaljša) model povrnitve 
naložbe. K sreči večina ponudnikov to oviro danes rešuje z uporabo pogonov SSD, saj je bli-
skovni pomnilnik kos vsem zahtevam uporabnikov. Ker se obenem tudi počasi, a vztrajno 
ceni, so stroškovni modeli do podjetij vsako leto prijaznejši. A kljub temu podjetjem, ki razmi-
šljajo o implementaciji navideznih namizij polagamo na srce – ne varčujte pri sistemu hrambe 
podatkov, sicer vam utegne biti hitro žal.
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V
sem, ki jih je trditev iz uvoda zmedla, 
bomo postregli z analogijo iz sveta 
avtomobilizma. Vzemimo primer, 
kjer se odločamo za zamenjavo sta-

rejšega avtomobila z novim. Takim, ki ima 
ogrevane sedeže, navigacijski sistem, zna 
sam parkirati in je hkrati tudi varnejši. Pov-
sem jasno je, da bo tak avtomobil dražji od 
starega avtomobila. In s tem ni nič narobe, 
saj ima novi avtomobil kopico novih funkcij 
in lastnosti, ki upravičijo njegov nakup. Po-
dobno velja za področje navideznih namizij. 
Ta preprosto nudijo bistveno več funkcio-
nalnosti kot tradicionalni namizni računal-
niki, zato so tudi upravičeno dražja.

Prav mogoče je, da del bralcev v tej točki 
meni, da pišemo neumnosti in da pregovor 
»več denarja več glasbe« v računalniškem 
svetu nujno ne drži, tudi po zaslugi Mooro-
vega zakona. Poglejmo drug primer. Imple-
mentacijo telefonov Blackberry v poslovna 
okolja. Ta je znatno dražja od drugih pame-
tnih telefonov, saj od podjetja ne zahteva 
le nakupa naprav, temveč tudi naročnin na 
mobilne Blackberry storitve, postavitev stre-
žnika Blackberry Enterprise Server, nakup li-
cenc in izobraževanje osebja. Vse našteto pa 
še ne pomeni, da se te naložbe podjetjem ne 
izplačajo. Samo poglejmo, koliko poslovnih 
okolij prisega na te naprave.

Zakaj torej podjetja a priori pričakujejo, 
da bodo navidezna namizja cenejša od na-
miznih računalnikov? Zakaj naj bi bile ko-
pica novih funkcij, večja razpoložljivost in 
dostopnost od koder koli cenejše od omeje-
nosti namiznikov? 

Drži, z navideznimi namizji je mogoče 
tudi prihraniti. A ne zaradi nove infrastruk-
ture in njene uporabe, temveč s kratenjem 

uporabniške izkušnje. Navadno take imple-
mentacije rešitev VDI postrežejo z bistveno 
manj zmogljivimi in odzivnimi namizji, zato 
so primerne le za pisarniška okolja, kjer je 
danes že skoraj vsak računalnik »preveč« 
zmogljiv za delo povprečnega uporabnika. 
Prihranke lahko podjetja dosežejo tudi z 
uporabo deljenih slik namizij, ki po eni stra-
ni pomenijo dodatno omejevanje uporabni-
kov – s tem ko ti ne morejo »zasrati« računal-
nika, je tudi vzdrževanje sistema bistveno 
enostavnejše, kot če bi implementirali reši-
tev VDI, kjer ima vsak uporabnik lastno in 
sebi prilagojeno sliko sistema. A če bi želela 

tako omejiti uporabnike, lahko to podjetja 
storijo tudi v primeru rabe računalnikov in 
potemtakem implementacijo navideznih 
namizij preprosto preskočijo.

Naj povzamemo: obstaja vrsta dobrih in 
pametnih razlogov, zakaj uporabljati navi-
dezna namizja v poslovnih okoljih. Varče-
vanje in stroškovni prihranki pač niso med 
njimi. Če so cenejša navidezna namizja 

samo dober izgovor oddelka IT za prenovo 
področja računalnikov, potem lahko upo-
rabite tudi tega. Nekaterim podjetjem je z 
implementacijo infrastrukture VDI resnično 
uspelo doseči prihranke, a takih podjetij ni 
veliko ali pa ne znajo izračunati vseh de-
janskih stroškov, povezanih s tako prenovo. 
Stroškovni model se pač da vedno prilagodi-
ti eni ali drugi skrajnosti …

Poznate vse stroške?
Stroškovne modele je izredno lahko pre-

pričati, da se obrnejo bodisi v smer zago-
vornikov ali nasprotnikov implementacije 
navideznih namizij. Edino, kar moramo 
storiti, je to, da v enačbo dodamo t. i. mehke 
stroške. Gre za stroške oziroma prihranke, 
ki jih podjetje težje natančno opredeli z de-
narno vrednostjo. Med mehke vsebine tako 
prištevamo produktivnost zaposlenih ter 
zadovoljstvo uporabnikov.

Zagovorniki navideznih namizij bodo 
hitro izpostavili prihranke na področju 
podpore, saj bo klicev v oddelek tehnične 
pomoči manj, produktivnost dela bo nara-
sla. Pri tem lahko tudi znatno pretiravajo s 
številkami, še posebno z visokimi urnimi 
postavkami, s številom ur ... Mehkih stro-
škov/prihrankov je še ogromno. Odvisno od 
velikosti preglednice, ki jo uporabljamo za 
impresioniranje druge strani, lahko doda-
mo še izobraževanje zaposlenih, potrebe po 
prostoru in opremi, stroške osebja, ki zago-
tavlja podporo, potencialno izgubljen zaslu-
žek (zaradi nedelovanja računalnikov) ...

Naprednejše utemeljitve bodo v stroškov-
nih modelih upoštevale tudi energijo, tako 
tisto za poganjanje sistemov kot hlajenje 
prostorov. Eden izmed argumentov v prid 
navideznih namizij je tudi izboljšana mo-
žnost dela od doma. Manj zaposlenih kot 
bo delalo v podjetju, manjše bodo potrebe 
glede poslovne stavbe in energije. S tem si-
cer podjetja del svojih stroškov elegantno 
prenesejo na zaposlene, je pa res, da so sku-
pni prihranki lahko znatni, še posebno, če se 
podjetje sooča z visokimi stroški prevozov 
na delo.

Na drugi strani bodo napredni lažnivci 
(se opravičujem, analitiki) hitro izpostavili 

Razbijanje mitov
Veliko ljudi je prepričanih, da podjetja implementirajo navidezna namizja zaradi stroškovnih 
prihrankov. A to preprosto ne drži. Res je, navidezna namizja imajo številne prednosti, po drugi 
strani pa pogosto stanejo več kot klasični namizni računalniki. In s tem ni nič narobe. Ne nazadnje 
navidezna namizja ponujajo večjo funkcionalnost in to se pač plača. A se mora podjetju tudi 
povrniti z večjo učinkovitostjo dela zaposlenih.

m i r a n  v a r g a

Zakaj bi bile kopica novih funkcij, večja razpoložljivost 
in dostopnost od koder koli cenejše od omejenosti 
namiznikov?
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Kdo je kdo v svetu navideznih namizij
Lanska pomlad in poletje sta prinesla vrsto novosti na področje navideznih namizij, saj so glavni ponudniki rešitev skorajda tekmovali 
med seboj, kdo bo objavil pomembnejši nakup oziroma prevzem. To je seveda voda na mlin upraviteljev IT v podjetjih, saj pomeni, da 
imajo po novem na voljo še večjo izbiro in obenem zagotovilo, da se bo razvoj rešitev za navidezna namizja nadaljeval tudi v prihodnje.

Začelo se je že aprila, ko je družba Dell kupila 
podjetje Wyse, specializirano za izdelavo tan-
kih odjemalcev, s čimer je brez dvoma prido-
bila znatno prednost na področju ponudbe 
strojne in programske opreme, sposobne pod-
piranja naprednih scenarijev rabe navideznih 
namizij. Rešitev Wyse Stratus bi Dell kaj lahko 
uporabil tudi za upravljanje najrazličnejših 
platform in naprav. Na naslednjo veliko najavo 
ni bilo treba čakati prav dolgo. Maja je družba 
Citrix kupila podjetje Virtual Computer in se na 
ta način elegantno znebila enega izmed kon-
kurentov na področju hipervizorjev, kjer želi 
uveljaviti lastno rešitev XenClient. Strokovnjaki 
so sicer prepričani, da je rešitev NxTop prevze-
tega podjetja superiornejša, zato bo zanimivo 
spremljati nadaljnji razvoj te ponudbe v hiši 
Citrix Systems, vsekakor pa bodo naprednejše 
funkcije našle svojo pot vsaj v različico XenCli-
ent Enterprise Edition. 
Kot da ne bi želel zaostajati za konkurento-
ma, se je hipoma zdramil tudi VMware in ku-
pil podjetje Wanova, znano po svoji napredni 
tehnologiji upravljanja slik sistemov Mirage. Ta 
je danes že integrirana v rešitev VMware View, 
kjer skrbi, da so na osrednjem strežniku kopije 
slik vseh naprav, ki jih uporablja posamezen 
uporabnik. Tako lahko podjetje mobilnim za-
poslenim v primeru izgube ali kraje mobilnika, 
tablice ali računalnika hitro povrne delovno 
namizje. S tem nakupom je VMware industri-
ji dal tudi jasen znak, da vendarle ne ignorira 
fizičnih namizij, saj tehnologija Mirage deluje 
tako s fizičnimi kot z virtualnimi sistemi.
Konec poletja je nato zopet udaril Dell z na-
kupom podjetja Quest Software in tako še iz-
popolnil svojo ponudbo rešitev VDI. Podjetje 
zdaj premore enega najbolj celovitih naborov 
rešitev za poslovna okolja, zato ga konkurenca 
vsekakor ne gleda več zviška.
Vsi našteti nakupi in prevzemi dokazujejo, da je 
področje rešitev za navidezna namizja še kako 
aktualno. Citrix je z rešitvijo NxTop pridobil 
funkcionalnost upravljanja fizičnih naprav, ki 
jo je XenClient krvavo potreboval. Dell pa lah-
ko s svojima naložbama poskrbi za vrsto pre-
tresov na področju VDI in razrahlja obstoječa 
partnerstva z drugimi ponudniki. VMwarov na-
kup podjetja Wanova pa le dokazuje že znano 
dejstvo – večina upraviteljev IT kljub postavitvi 
okolja navideznih namizij še vedno potrebuje 
tudi rešitve za upravljanje fizičnih računalnikov 
(in njihovih namizij).
Kako je torej področje celovitih ponudnikov 
navideznih namizij VDI videti danes? Obvladu-
jejo ga predvsem štiri velika podjetja, katerih 

ključne izdelke predstavljamo v nadaljevanju.

Citrix
Družba Citrix je vsekakor eden izmed pionirjev 
na virtualizacije namizij. Danes s področja re-
šitev VDI ponuja več rešitvi, priljubljeni pa sta 
predvsem Citrix XenDesktop in VDI-in-a-Box.

Citrix XenDesktop
Citrix XenDesktop je eden prvih celovitih in 
povsem integriranih sistemov za zagotavljanje 
navideznih namizij. Omogoča preprosto, var-
no in hitro zagotavljanje namizij z operacijskim 
sistemom Windows in vrsto poslovnih aplikacij 
(izberemo jih kar iz aplikacijske trgovine), pri-
meren pa je za vse uporabnike v pisarniških 
okoljih kot tudi mobilne uporabnike, saj rešitev 
deluje prek katerega koli omrežja. Citrix Xen-
Desktop združuje zmogljiv krmilnik za zagota-
vljanje namizij, infrastrukturo za virtualizacijo 
Xen za gostovanje poljubnega števila virtual-
nih namizij v podatkovnem središču. Podprto 
je tudi pretočno prenašanje posameznega po-
snetka namizja (na zahtevo) med strežniki ali 
na virtualnih strojev v podatkovnem centru. Za 
piko na i pri delu z mobilnimi napravami so do-
bro podprti tudi najrazličnejši vmesniki naprav 
z zasloni na dotik.

Citrix VDI-in-a-Box
Citrix ponuja tudi zanimivo rešitev VDI-in-a-
-Box, ki obljublja enostavna in personalizirana 
navidezna namizja po ceni, nižji od klasičnih ra-
čunalnikov. Gre za virtualno napravo tipa vse-
-v-enem, ki deluje na standardnih strežnikih in 
tako še dodatno odpravlja potrebo po pone-
kod dragi infrastrukturi podatkovnih centrov. 

Rešitev Citrix VDI-in-a-Box je namenjena majh-
nim in srednje velikim podjetjem, v primerjavi 
z rešitvijo XenDesktop pa gre za bistveno pre-
prostejši izdelek, zato sta poenostavljena tudi 
upravljanje in zagotavljanje podpore. Potenci-
alni implementatorji te rešitve se morajo tudi 
zavedati, da omenjena programska oprema 
VDI, ki se jo sicer priročno upravlja prek ene 
same spletne konzole, ne ponuja visoke ravni 
razpoložljivosti, saj strežniki, na katerih teče, ne 
morejo uporabljati skupne hrambe podatkov. 

Dell/Quest Software vWor-
kspace
Računalniškega velikana Dell bržkone ni treba 
posebej predstavljati, njegov nakup podjetja 
Quest Software pa smo omenili že v začetku 
tega prispevka. Dell po zaslugi preteklih na-
kupov danes ponuja bržkone najbolj celovito 
paleto tankih in t. i. ničtih odjemalcev (ang. 
zero client). Programska oprema vWorkspace 
podpira skoraj vse mogoče scenarije virtu-
alizacije operacijskih sistemov Windows na 
namizjih, vključno z Windows Server 2012 
ter Windows 8. Rešitev je izredno prijazna do 
podjetij, ki imajo izredno heterogeno sestavo 
namiznih in mobilnih naprav, saj podpira mo-
žnost različne izbire komunikacijskih kanalov, 
aplikacij in slik namizij – pač skladno z izbiro, ki 
je najprimernejša za posamezno napravo ozi-
roma potrebe njenega uporabnika. Napredne 
komponente pogona vWorkspace Hyper-V Ca-
talyst prinašajo znatne prihranke na področju 
hrambe podatkov in zahtev glede pasovne ši-
rine. Integriran nadzor nad kakovostjo uporab-
niške izkušnje opravlja tudi nalogo izravnalca 
obremenitev ter poskuša vsem uporabnikom 
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dejstvo, da je treba dodati protiutež, saj je na 
račun manjšega števila sestankov moč zabe-
ležiti upad produktivnosti in rast stroškov 
komunikacije (težje prenašanje vsebin do 
vseh vpletenih, izmenjava mnenj ...). 

Da, pot do številk, ki označujejo skupne 
stroške lastništva ene ali druge možnosti, 
utegne biti posuta s trni. Računanje dobe 
povrnitve naložbe je še toliko bolj zanimivo, 
saj lahko izpostavi nove vidike – odločeval-
ci se lahko celo strinjajo, da je nova rešitev 
upravičeno dražja, saj jim omogoča več 
funkcionalnosti. 

Eden izmed najučinkovitejših pristopov, 
kako preprečiti implementacijo navideznih 
namizij, je izpostavljanje stroškov imple-
mentacije. Nekateri zagovorniki se namreč 
pri projektu selitve uporabnikov na navide-
zna namizja osredotočajo zgolj na to, kakšno 
strojno in programsko opremo želijo upora-
bljati, manj ali nič poudarka pa namenjajo 
sami migraciji (profilov) uporabnikov in 
okolij, virtualizaciji (vseh) aplikacij ... Potem 
so tu še izzivi, povezani z uporabniki, kot so 
izobraževanja o novi rešitvi, pojasnjevanje 
dejstva, da so jim bile odvzete administra-
tivne pravice, ter razlage o tem, zakaj ne 
morejo uporabljati spletnih kamer ipd. Vse 
to zahteva veliko časa in virov. Kdo bo vse to 
spravil v stroškovni model?

Stroški niso vse!
Pretirana obsedenost s stroški je nevar-

na. V praksi najdemo veliko primerov, kjer 
podjetja v želji po prihranku zaposlenim 
postrežejo z navideznimi namizji s slabšo 
uporabniško izkušnjo, kateri sledi tudi upad 
produktivnosti. Denimo, da povprečno tisoč 
evrov vredne namizne računalnike zame-
njajo z 200 evri vrednimi tankimi odjemal-
ci z navideznimi namizji. Drži, stroškovni 
model bo prikazal lep prihranek, a na račun 
selitve iz lokalnega visoko zmogljivega raču-
nalništva v okolje, kjer imajo uporabniki na 
razpolago le delček predhodnih zmogljivosti 
in precej več omejitev. Z osredotočanjem na 
varčevanje bomo v svetu navideznih namizij 
praviloma vedno kupili znatno slabšo reši-
tev. In tega si nikakor ne želimo.

Uporaba »prilagojenih« stroškovnih mo-

delov, ki kažejo, da so navidezna namizja 
cenejša od klasičnih, ni le v domeni inter-
nih informatikov in IT-svetovalcev. Največji 
prikrojevalci resnice so bržkone ponudniki 
programske opreme za virtualizacijo nami-
zij, ki z bombardiranjem svojih potencial-
nih strank z lepimi odstotki krčenja višine 
naložb in operativnih stroškov ustvarjajo 
povsem napačen vtis. In z vsakim takim pre-
davanjem je na svetu nekaj deset ali sto lju-
di, ki so nato na račun nekritičnega pogle-
da preprosto prepričani, da so navidezna 
namizja cenejša od klasičnih računalnikov. 
Ta vidik bi v reviji MonitorPro vsekakor radi 
spremenili.

In?
Naj še enkrat poudarimo: ne trdimo, da 

stroški pri implementaciji navideznih nami-
zij niso pomembni. Trdimo le, da stroškov 
ne smemo šteti h glavnim razlogom za se-
litev na navidezna namizja. Jasno je, ko se 
enkrat podjetje odloči zanje, želi te rešitve 
implementirati z najnižjimi mogočimi stro-
ški. Pri tem pa je seveda pomembno, da ne 
pozabimo, zakaj smo se odločili za uporabo 
tehnologije VDI.

Dobra novica je vsekakor ta, da je dosega-
nje ekonomij obsega po zaslugi Moorovega 
zakona bistveno lažje dosegljivo v podatkov-
nih centrih v povezavi z navideznimi namiz-
ji. Drži, Moorov zakon velja tudi za klasične 
namizne računalnike, pri čemer pa se veči-
na fiksnih stroškov še vedno skriva v samih 
škatlah in pristopih, kako oblikovati, izdelati 
in prodati računalnike za 300 evrov. V podat-
kovnih centrih lahko za isto ceno vsakih 18 
mesecev dobimo podvojene zmogljivosti, 
pri čemer potrebe navideznih namizij niti 
približno ne naraščajo tako hitro. 

Za hitro ponazoritev bomo uporabili pri-
mer operacijskega sistema Windows 7, ki je 
v današnjih poslovnih okoljih najbolj razšir-
jen, čeprav je bil predstavljen že pred štirimi 
leti. Njegove zahteve za dobro uporabniško 
izkušnjo se z vidika procesorske in grafič-
ne moči ter vhodno-izhodnih operacij niso 
spremenile že od leta 2009, se je pa spreme-
nilo razmerje moči v podatkovnih centrih. Ti 
danes ponujajo dobro Windows 7 izkušnjo 
na navideznih namizjih za petino cene, ki je 
veljala leta 2009. Oziroma obratno, če danes 
v posamezno navidezno namizje vlagamo 
enako količino denarja, kot smo ga pred 
štirimi leti, lahko uporabnikom zagotovimo 
uporabniško izkušnjo, ki bo več kot le kos 
namiznemu računalniku. Na voljo jim damo 
rešitev, ki jo bodo z veseljem uporabljali. To 
se zdi prava pot.

In šele s takimi primerjavami stroškovnih 
modelov pridemo do primerjanja jabolk z 
jabolki. Če si resnično še vedno želimo stro-
škovnih prihrankov ob uporabi navideznih 
namizij, pač okrnimo uporabniško izkušnjo. 
Danes imamo to možnost dejansko na voljo, 
v preteklosti je bila namreč neizogibna. 6

navideznih namizij ponuditi kar najboljšo iz-
kušnjo ne glede na uporabljeno napravo ali 
platformo.

Microsoft VDI in RemoteFX
Glede na to, da na skoraj vseh navideznih 
namizjih (pa tudi sicer) teče prav ena izmed 
različic Microsoftovih oken, ne moremo biti 
presenečeni nad ponudbo rešitev VDI pro-
gramskega giganta. Ta igra predvsem na kar-
to absolutne združljivosti rešitev, saj Micro-
soft VDI teče na platformi Windows Server 
2012, ki premore tako funkcionalnost Remote 
Desktop Services (RDS) kot pogon Hyper-V. V 
enačbo lahko vključimo še tehnologijo Remo-
teFX, ki skrbi za bogato uporabniško izkušnjo 
prek vseh vrst povezav, saj podpira program-
sko obdelavo grafike in večpredstavnostnih 
vsebin, primerljivo z obdelavo na fizičnih 
grafičnih procesorjih. Microsoftova rešitev 
dobro deluje tako v omrežjih z nizko pasovno 
širino, še precej bolje pa v lokalnih omrežjih. 
Med omembe vrednimi funkcionalnostmi 
Microsoft VDI sta tudi »preusmeritev« naprav 
USB ter podpora večprstnemu dotiku na mo-
bilnih napravah. Jasno je, da ima podjetje iz 
Redmonda dovolj argumentov za preučitev 
njegove ponudbe. Še posebno zato, ker lah-
ko uporabniki pričakujejo tudi večjo podporo 
skupnosti uporabnikov kot pri nekaterih kon-
kurenčnih rešitvah.

VMware View
Rešitev VMware View velja za starosto navide-
znih namizij. V zadnjih različicah prinaša celo 
bolj prefinjen odnos do virtualizacije delovnih 
okolij. Premore namreč orodja za upravljanje 
namizij in tako upravitelju olajša ter pohitri 
nameščanje več sto uporabniških namizij. 
Podprta je tudi personalizacija namizij na 
strani uporabnikov, ki lahko nanje nameščajo 
svoje aplikacije in hranijo lastne podatke. Re-
šitev pri tem uporablja deduplikacijo podat-
kov, saj se pri uporabnikih podvajajo, obenem 
pa zna shranjevati najpogosteje uporabljene 
podatke v predpomnilnik in tako še pohitri 
delovna okolja. Za predvajanje bogatih vse-
bin (video) VMware View uporablja protokol 
PC-over-IP (PCoIP), kar pomeni, da je uporab-
niška izkušnja v praksi skorajda enaka tisti, ki 
bi jo uporabnik imel za zmogljivim namiznim 
računalnikom. Pohvalno bogata je tudi pod-
pora za najrazličnejše mobilne naprave, saj 
navidezna namizja zagotavlja tako na platfor-
mah Android kot iOS, med priljubljenimi tan-
kimi odjemalci se lahko znajde celo Amazo-
nova tablica/bralnik knjig Kindle Fire. Vgrajeni 
upravljalnik omrežja je sposoben prepoznati 
okolje posamezne naprave in ji ustrezno pri-
lagoditi prikaz na zaslonu (ločljivost namizja) 
ter skrbeti za solidno uporabniško izkušnjo 
tudi v primerih, ko v omrežju prihaja do za-
stojev.

Miran Varga
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Kako so v poslovnem svetu sprejeti Win-
dows 8? Imam občutek, da je bila to neka 
slabo naslovljena zgodba, ker se zdi, da ste 
se usmerili pretežno na običajne potrošni-
ke. Sploh, ker je na njih lažje preizkusiti 
nov koncept. 

Natanko tako. Najboljša penetracija osmi-
ce je v organizacijah, kjer se gredo BYOD 
(Bring Your Own Device), se pravi tam, kjer 
delujejo po načelu: ni pomembno kakšno 
napravo prineseš na delo, mi jo absorbi-
ramo in razumemo. V tem primeru so bila 
Okna 8 zelo uporabna, zlasti zato, ker je bil 
njihov primaren scenarij prav scenarij obi-
čajnih uporabnikov. Zelo pa smo veseli, da 
jih uporabljajo tudi v velikih podjetjih, bom 
kar rekel, da smo zelo zadovoljni, koliko jih, 
ker je dejstvo, da se močni scenariji preho-
dov na nove operacijske sisteme v velikih 
podjetjih začnejo pojavljati šele v naslednji 
generaciji. 

Ja, saj ni bilo nobenega vika in krika. Sam 
sem preprosto menil, da ste razred velikih 
podjetij namenoma pustili malce ob stra-
ni, pač težko je biti več bitk obenem. 

Odkar naš inženiring temelji na scenari-
jih, so bili vedno najviše med prioritetami 
scenariji za običajne uporabnike, consu-
merje, zato je ena od novejših stranskih po-
sledic tudi dejstvo, da se spušča Microsoft 
celo na področje strojne opreme.

Ena takih novosti je tudi, da bodo vaše 
osvežitve izdelkov po novem potekale le-
tno ali celo polletno. 

Ne morem povedati, kako pogoste bodo 
te osvežitve, ampak bodo pa zelo pogoste. 
A zgodba ima še eno novost, in sicer, da se 
bodo te osvežitve raztezale čez naš celoten 
portfelj izdelkov. Ne bomo več osveževali 
danes Office, jutri Windows, potem pa mor-
da Exchange. 

Dejstvo je, da se ta trenutek na neki način 

soočate s krizo v strategiji: najprej s poja-
vom izumljanja operacijskega sistema na 
novo, ni se vam, recimo, povsem uresničila 
zgodba s procesorji ARM.

Kako, da se ni? Mi smo prvi ponudnik, 
ki ima navzkrižni platformi, isti operacijski 
sistem, ki deluje tako na procesorjih ARM 
kot na Intelovih. Edini problem, ki smo ga 
imeli, ko smo prišli z Windows 8 na ARM, je, 
da našemu oddelku za Office ni uspelo izda-
ti nove aplikacije. In to je verjetno eden na-
ših največjih neuspehov preteklega leta. Kot 
veste, uradno še nismo objavili, kdaj prihaja 
novi Office, ampak to je bila, da tako rečem, 
katastrofa. 

Naša poglavitna želja je, da končno že izu-
mre namizje, ker prihodnost je brez namizij. 
Veste, včasih se prav vprašam, zakaj mora-
mo mi še vedno to ponujati uporabnikom.

Ker to ljudje od Microsofta pričakujejo.
Če primerjamo ta problem z našo konku-

renco, Applom, je torej tudi Apple prisiljen. 
Njihova naloga je v bližnji prihodnosti zdru-
žiti iOS in Mac OS, to so dobesedno prisi-
ljeni združiti. Po načinu, kako to počnejo, 
tako kot jaz vse to vidim, bo z združevanjem 
šlo namizje stran. In kaj bodo doživeli? Po-
polnoma enako hudo uro uporabnikov, kot 
smo jo mi.

Tu pridemo do ugotovitve, da sodobni 
operacijski sistemi potrebujejo zaslone 
na dotik. Brez njih niso tako uporabni. Jaz 
včasih pravim, poskusite dati iOS na nekaj, 

kar nima zaslona občutljivega na dotik. 
Tu pa pridemo na drug segment proble-

matike. Dramatična na razlika med obema 
platformama je tudi, da ena nima BIOS-a. 
Ne vem, če se zavedate, ampak ARM je brez 
BIOS-a biosless, kot pravimo. Nič podobne-
ga ni med njima. Zato se tudi ne da napraviti 
slike sistema iPhona in ga dati na Androida. 

To je jasno, ampak lahko bi obstajal kak 
loader ...

Koncept, kako operacijski sistem deluje 
na procesorjih ARM in kako na Intelovih, je 
povsem drugačen in razlika je tako velika, 
da je za Apple pravzaprav nepremostljiva. 

Mi smo imeli strašne muke, ker je temelj 
popolnoma različen, pravzaprav so si hru-
ške in jabolka precej bolj podobni.

Ampak poglejmo s stališča podjetja. Ima-
mo kup obstoječih aplikacij. Ni realno pri-
čakovati, da bodo zaradi prehoda na drugo 
platformo zamenjali tudi vse aplikacije. S 
tem namreč tvegaš nestabilnost, zaradi če-
sar pogosto ne tvegaš niti zamenjave ope-
racijskega sistema. 

Pa saj poznamo področje mobilnih apli-
kacij. Tam to pomeni, če želiš biti resen v 
mobilnem svetu, pač moraš imeti svoje 
izdelke za iOS, Android in vse druge. To je 
popolnoma enak položaj, kot je pri ARM in 
Intelu.

Če spet omenim Windows 8, stvar, ki sem 
jo jaz najbolj začutil, ni bil le uporabniški 

Informatika se bo  
transformirala
Miha Kralj je Slovenec, ki je v hierarhiji Microsofta prilezel pod sam vrh. Je višji direktor 
za strategije velikih podjetij in arhitekturo. Tudi evangelist, pa ne le zato, ker mu radi 
prisluhnejo tisti, ki želijo vnaprej spoznati našo tehnološko prihodnost, pač pa predvsem 
zato, ker verjame, da lahko tehnologija spremeni realnost.

L J U D J E   I   I N T E R V J U

v l a d i m i r  d j u r d j i č ,  f o t o  n e n a d  v u č i č

»Naša želja poglavitna želja je, da končno že izumre 
namizje, ker prihodnost je brez namizij.« 
Miha Kralj
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vmesnik Modern . Zdi se, kot da je bil vaš 
cilj vse skupaj napraviti bolj preprosto, 
primerljivo z lego kockami. Majhni gra-
dniki, ne več monolitne velike aplikacije. 
Se bo to nadaljevalo tudi drugje, recimo 
pri Officeu, Dynamicsu? 

Pri Dynamicsu je velik problem, in sicer 
v tem, da smo ga že dvakrat želeli povsem 
na novo napisati, in dvakrat se pokazalo, da 
se to ne izplača. Preveč je vse kompleksno 
in razdeljeno. Slediti različnim regulativam 
po svetu je težko, to pač tak poslovni sistem 
mora imeti vgrajeno. Ne vem, kako bo to šlo 
v bodoče. 

Vsakokrat se primeri, da pride novi pod-
predsednik, nova projektna metla, in se 
reče: Ja, to bomo vse naredili znova … In 
potem se nekaj let trudijo, nato pa odne-
hajo. Ko enkrat začneš stvari pisati na novo, 
nastanejo problemi. Recimo, to se zdaj do-
gaja z Officeom. Če ga primerjam, denimo, 
z Excelom, ki je pisan v C-ju. Problem Excela 
je, da sta uporabniški vmesnik in pogon ozi-
roma engine praktično nerazdružljiva.

Hočete reči, da ima Microsoft pri Excelu 
enak problem kot vsi ostali, ki sami raz-
vijamo programsko opremo? Ko si enkrat 
vložil veliko časa in programiranja, je 
stvar zelo težko na novo napisati oziroma 
je vprašanje, ali se to sploh izplača.

Ko se je v Office WebApps enkrat pojavil 

Excel, je bil to prvi korak, da smo ločili cel 
kup stvari.

Excel v WebApps ima enako kodo kot obi-
čajni Excel?

Ne, zdaj je to prva generacija, kjer je cel 
kup programske baze na novo napisane in 
se jo zdaj uporablja za naslednjo generacijo 
Excela. Cel kup stvari, ki jih spletna aplikaci-
ja uporablja, bo zdaj, ko izide naslednji Offi-
ce, uporabljenih tudi v njem. Office ima si-
cer strahotne probleme pri kompatibilnosti 
za nazaj, ker je bila koda zanemarjena. Pri 
Windows je vse skupaj lažje, ker je njihova 
ekipa toliko večja, pri njih se dela kernel po-
sebej, dodatki posebej in oni lahko mnogo 
bolj mešajo, kaj je trenutna generacija, kaj 
pa bo v naslednji generaciji. Office pa je raz-
drobljen po posameznih izdelkih in znotraj 
oddelka Visia ali pa, denimo, Worda ni ne-
skončna čreda ljudi.

Če prav razumem, kaj se pripravlja v šir-
šem smislu, zlasti v zvezi z Officeom, nas 
boste precej silili v oblak. 

Veliko bo hibridnih opcij, to že lahko re-
čem.

Z mojega zornega kota je to znak, da se vse 
seli iz podjetja. Nadzor, politike skupin, vse 
je bilo do zdaj v podjetju, zdaj pa Microsoft 
sam spreminja pravila igre. 

To je zato, ker je cela informatika počasi 
»passe«. To smo nekajkrat slišali tudi na NT 
konferenci. V mislih imam predvsem admi-
nistratorje in tiste, ki nameščajo program-
sko opremo. 

Informatika je zame informatizacija po-
slovnih procesov, ne pa »šraufanje«. Am-
pak vseeno, če mi bi kdo rekel, da lahko z 
oblakom nadomestim poslovno informa-
tiko v podjetju, potem ga takoj vprašam: 
Kako boste to naredili? 

Poznate Marketplace na Officeu 365? Zelo 
odprt prostor za aplikacije naših partnerjev, 
če potrebuješ, denimo, program za potne 
stroške ali kaj podobnega. Vse to so stvari, 
ki tečejo na Officeu 365, kar pomeni, da te-
čejo na vrhu novega Sharepointa. Poskuša-
mo zgraditi aplikacijsko platformo v oblaku, 
»one size fits all«, kot se reče, in na kateri 
potem lahko nastajajo določene vertikalne 
ali pa modularne rešitve. Nekaterih od njih 
se bomo lotili tudi sami pri Microsoftu, de-
nimo oblačni CRM zagotovo, ampak zelo 
veliko jih bo pa nastajalo v povezavah s par-
tnerskimi podjetji.

Ampak v poslovnem svetu se na koncu vsa-
ko aplikacijo, vključno s CRM-jem, še vedno 
malce prilagodi posameznemu podjetju. 

Informatika se ne bo zmanjšala, ampak se 
bo transformirala. Dobila bo nov fokus, ki se 
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mu reče »Business to technology transfor-
mation«, torej morala bo začeti tudi razu-
meti, kaj poslovanje počne, kaj so osnovne 
prioritete, in potem bo njena naloga iskati 
tehnološke opcije za to. Ne pa neposredno 
izdelovati te tehnološke opcije, ne vijačiti 
stvari skupaj.

Če pogledamo nov IT-cikel, ki ga je opi-
sal nekdo iz MIT-a, se prva faza se imenuje 
commit. V njej moramo informatiki poma-
gati pri izdelavi poslovnih strategij ter pri 
tem pišemo povsem poslovne tekste, ukvar-
jamo se z vsem, tudi s stroški. Potem sledi 
faza gradnje, katere obseg se postopoma 
zmanjšuje, pač zaradi predlog, templatov, 
na podlagi katerih gradiš aplikacije, ki jih 
potem postaviš v oblak, bodisi zasebni ali 
hibridni. In vse je samodejno upravljano, se 
razume, brez administratorja.

Zadnja faza je eksploatacija, kjer morajo 
informatiki končno zelo natančno gledati, 
kje je ekstrakcija vrednosti. Informatiki ni-
koli niso razmišljali, če so se, denimo, odlo-
čili nabaviti SAP, kako nato napraviš neka-
kšno evaluacijo, da lahko na koncu rečeš: To 
je bila pa dobra naložba. In je potem morda 
več možnosti, da podjetje naslednjič raje še 
več investira v informatiko, namesto v kadre 
ali pa, recimo, marketing. 

Jaz nekako vidim, da utegnejo informati-
ki doživeti nekakšen regresivni moment. 
Kljub temu da so to ljudje, ki se ukvarjajo z 
visoko tehnologijo, se bo kar naenkrat po-
kazalo, da so to v bistvu največji zaviralci 
napredka. Pričakujem neskončne debate.

To se v ZDA že dogaja. Mi se začenjamo 
prvič v zgodovini Microsofta aktivno pogo-
varjati s poslovno finančnim kadrom. Prej 
smo se vedno pogovarjati z IT-jem in smo 
jim preprosto rekli, pojdite vi najprej do 
svojega šefa, pa naj vam tole kupijo.

Zdaj pa se dogaja, ko gremo do IT-jevcev, 
da rečejo nekaj v stilu, uh, to bo pa težko, 
in pravzaprav ničesar nočejo. Točno zadnji 
dve leti ali tri se to dogaja: ves čas ponavlja-
mo oblak, oblak, oblak, oblak … in potem se 
zatakne, ker nekdo izgublja nadzor, ker ne 
ve, kje stvari so, ker niso več doma.

Pri Microsoftu smo imeli veliko interno 
analizo. Ko smo jo napravili, smo si rekli, 
poglejte, IBM-ovci se zadnjih 30 let pogo-
varjajo vedno in samo z izvršnim kadrom. 
Tam se sprejemajo odločitve, ne na ravni in-
formatikov, pač pa izvršilcev. To so ljudje, ki 
imajo finančno moč odločiti in spremeniti, 
njim je tudi podrejen IT. Za Microsoft je bila 
to kar velika revolucija, da moramo tudi mi 
naenkrat razumeti in govoriti poslovni jezik.

Je pa, če gremo k poslovnim komunika-
cijam, recimo Lync, nekaj takega, kar se, 
denimo, izplača izbrati v oblaku, da ne bi 
sami postavljali, konfigurirali in vzdrževa-
li strežnikov. Kaj pa Skype? Kaj boste z dve-
ma podobnima izdelkoma? Je vaša strate-

gija počakati, kateri se bo prijel in obdržal?
Lync je hecna štorija. Ne vem, ali veste, da 

je kot projekt zdaj v celoti padel pod Skype. 
Kot blagovni znamki pa bosta zagotovo 
ostali obe. Microsoft vedno vzpostavi dve 
znamki, eno za običajne uporabnike in eno 
za poslovno rabo. In ko smo že pri Skypu, 
Microsoft je tudi pri prevzemih malce spre-

menil strategijo, zadnja leta smo s prevze-
timi podjetji izjemno mehki. Vzrok, zakaj je 
nekdo postal uspešen, in nas je zato zani-
mal nakup, za nas ni povsem nepomemben. 

Skype ima tudi izjemen partnerski sistem 
strojnih naprav in sam imam, recimo, Skype 
odjemalec doma priključen na Blue ray 
predvajalnik, kajpak v kombinaciji s kame-
ro, in na drugi strani je moja tašča, ki lahko 
na ta način svoje vnuke gleda prek Skypa. 
Presenečen sem, koliko je zadeva v uporabi.

Se strinjam, za zasebno, družinsko upora-
bo ni boljšega. Za poslovno pa, ljudje so se 
končno začeli zavedati, da danes poslov-
nih razgovorov ne moreš opravljati tako, 
da sedeš na letalo in nekam odletiš. Danes 
niti ni več takih projektov, ki bi pokrili take 
stroške. 

Ja, jaz sam imam v Indiji šestnajst sode-
lavcev in dvakrat na teden imamo video 

konferenco, moram pa reči, da za veliko 
stvari, ki jih delamo, samo glas že dolgo več 
ne zadostuje, potrebno je imeti tudi sliko. 
No, treba se je prilagajati. 

Kaj novega nam še pripravljate? Kaj futuri-
stičnega nas še čaka v bližnji prihodnosti?

Na našem Techfestu je bila predstavljena 

fantastična tehnologija na telefonu, kitajski 
Microsoft Research je to razvil in predstavil. 
Techfest je dogodek, ko ljudje prinesejo svo-
je najnovejše igračke na kup in to ponujajo 
Microsoftovim produktnim skupinam. To je 
v bistvu t. i. touch point v smislu: »Bi vi mor-
da proizvajali naš nori prototip?« No, Kitajci 
so predstavili telefon, ki je prav počasi šel s 
kamero okoli moje glave, in to zvezno fo-
tografijo, ki jo je napravil, je stvar poslala v 
oblak in vrnil se je 3D-model mojega obra-
za. In ko imaš obraz takole poskeniran, ga, 
recimo, lahko začneš tudi animirati.

Nazaj na poslovne teme. Verjetno ena bolj 
pomembnih zadev, ko gledaš poslovno in-
formatiko, je dejstvo, da sta zdaj infrastruk-
tura in platforma tako dobro definirani, da 
se vse dogaja v obliki programske opreme 
kot storitve (SaaS) ali še više, kar pomeni, da 
bo vedno več stvari, ki so podjetjem ponu-
jene v integriranih scenarijih. Ponujene pa 
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»Za Microsoft je bila to kar velika revolucija, da moramo 
tudi mi naenkrat razumeti in govoriti poslovni jezik.« 
Miha Kralj
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bodo tudi vertikalno in lahko boš vzel tudi 
individualni scenarij. Tak primer je Tellme, 
ki ga lahko integriraš ali pa ga uporabljaš 
individualno. 

Tellme je storitev, ki jo je Microsoft že 
pred leti kupil in semantično analizira člo-
veški govor. Pošlješ mu zvočno datoteko in 
on ti pošlje nazaj ne samo razlago, kaj si ti 
rekel, ampak začne vse skupaj že povezovati 
z dejanji, saj v bistvu razume, kaj želiš. 

Eden takih tipičnih uporabniških scena-
rijev je v Fordovem vozilu, kjer je Microsoft 
Sync, in ko nekaj rečeš, bo Sync določene 
besede in določene fraze razumel že lokalno, 
veliko tega pa bo zapakiral v zvok in poslal na 
Tellme service, nazaj pa dobil že popoln od-
govor. Kot pri Xboxu, če ga imaš doma, ki mu 
preprosto ukažeš: »Xbox play Beatles!«

Microsoft in velike količine podatkov?
Seveda, in z veseljem. Naj najprej povem, 

da me malce moti, ko mi rečejo: Ja, mi ima-
mo v naši hiši Big Data. Aja, običajno vpra-
šam, kje? In po navadi ti odgovorijo, da v 
podatkovnem centru. Potem začneš malo 
razmišljati in na koncu ugotoviš, da imajo 
BI. Moti me, ko začnejo ljudje samo drugo 
nalepko dajati čez svojo rešitev za poslovno 
obveščanje. BI in Big Data sta popolnoma 
različni domeni. Najprej je treba zganjati 
Big Data, da dobiš prave, filtrirane infor-
macije, šele potem se lahko greš BI. Če pa 
se greš samo BI, pa to ni Big Data, so samo 
veliki vzorci.

Mi definiramo Big Data na treh V-jih, to 
pomeni da potrebuješ volume, velocity in 
variety. Če imaš vse troje, šele potem lahko 
rečemo, da je to Big Data. Kar pomeni, da 
ne govorimo samo o veliki količini, ampak 
je potreben konstanten pritok novih podat-
kov, ki so med sabo dramatično različni. 

En tak tipičen primer, ki bi ga omenil, je 
bila podpora za ponovno izvolitev Obame, 
kjer je demokratska stranka financirala Big 
Data rešitev z imenom Narwhal, ki je nare-
dila navzkrižno referenco volilnega telesa 
– torej konkretnih volivcev z imeni in s pri-

imki, z namenom odkriti njihove e-naslove, 
Facebook račune, odkriti njihove prijatelje 
in najti v zbirki demokratov, kdo so tisti de-
mokratski aktivisti, ki so obenem prijatelji 
teh volivcev. In potem so tuhtali, na kakšen 
način te volivce spraviti na volišče. 

Politika je torej zavohala IT?
Politiki imajo vedno dva problema. Eden 

je, kako prepričati volilno telo, da je njiho-
va politika prava, drugi pa, kako pripeljati 
volilno telo na volišče. Slednje je bilo zani-
mivo, izpeljali pa so stvar tako, da so pro-
stovoljci demokratske stranke, poslani kot 
opazovalci na vsako volišče ‒ to je njihova 
pravica –, spremljali volivce. Ko pride vo-
livec na volišče in sporoči svoje ime, imajo 
pravico izvedeti, kdo je ta oseba.

Nato ga vnesejo v zbirko in vse skupaj gre 
neposredno v oblak. Ob treh popoldne je 
Narwhal sistem na podlagi Big Data vzorcev 
začel generirati podatke: za katere od tistih 
posameznikov, ki še niso prišli na volišče, je 
največja verjetnost, da bodo prišli oziroma 
ne bodo prišli. Zanje začne generirati tudi 
različne strategije, torej za tiste, ki bi morali 
že priti, pa jih še ni bilo. 

Zanje lahko začneš uporabljati svoje akti-
viste, da jih v prenesenem pomenu primejo 
za roko – na tak ali drugačen način ‒ in jih 
spravijo na volišče. Prvič v zgodovini Big 
Data modelov je bila strategija individuali-
zirana na volivca in ni šlo zgolj za osredoto-
čenost na neko demografsko skupino.

To ste vi razvili?
Pri Microsoftu seveda nismo politično ak-

tivni, lahko pa rečem, da vemo kar nekaj o 
tej zadevi. Imajo pa, denimo, republikanci 
svojo Orco, o kateri ne vemo nič. In to mi-
slim povsem resno, ker je šlo za popolno 
katastrofo, razvito na Linuxu. Model je po-
polnoma šepal, sploh, denimo, niso znali 
skozi Facebook poiskati volivčevih stikov, 
spet drugi sistem, namenjen temu, da sledi 
volilnemu telesu, ki je že prišlo volit, pa je 
zmrznil, mislim, da samo uro za tem, ko so 

se volišča odprla. 
Danes zelo veliko ljudi govori, predvsem 

zato, ker Obama ni zmagal z zelo veliko 
prednostjo, da je tehtnico prevesilo dejstvo, 
da je bil Narwhal tako dober sistem in da je 
bila Orca tako zanič.

Ena takih zelo novih stvari je tudi, da kot 
orodje za odločanje skozi velika vrata priha-
ja Bing. Zdaj oziroma v naslednjem letu za-
čenja Bing tudi malo bolj resno konkurirati 
v Ameriki. Trenutno smo ga prenovili, zno-
va nastavili njegove fine nastavitve, zdaj pa 
bomo pokazali, kaj sploh zmore ponuditi.

Moram reči, da Binga sploh ne čutim. 
Kar je glede njegovega deleža v Evropi po-

polnoma normalno. Ampak še enkrat, Bing 
ni brskalnik/iskalnik. Naš cilj je igro na tem 
področju postaviti na popolnoma nove te-
melje.

Tudi Bing se začenja uporabljati kot t. i. 
national joint query. Narediš tabelo česar 
koli in Bing ti pove, kaj najbolj semantično 
pristaja k tvojim podatkom. Bing postaja se-
mantični agent. Zelo podobno tistemu, kar 
je poskušal doseči Wolfram Alpha.

Čisto za konec še tvoje mnenje o Google 
Glass? Bo to t. i. četrta platforma?

Četrta platforma bo Watch, ne Glass. Oča-
la bodo po mojem mnenju padla v katego-
rijo, kjer je pristala, denimo, Bluetooth slu-
šalka: ta je nekaj časa bila popularen gadget, 
zdaj pa je postalo povsem neokusno, da 
nekdo hodi s tem naokoli. Po mojem bo z 
očali šlo nekako takole: ljudem boš prepro-
sto rekel, ali lahko snamejo to sranje.

Glede na to, da se nekje že uporabljajo, re-
cimo v ZDA, je pričakovati, da jih bodo ver-
jetno že kmalu začeli prepovedovati.

Ja, v barih, recimo. Zlasti, ker sogovornik 
zlahka opazi, kdaj so očala aktivna, če ste jih 
že videli v živo. Pa tudi cena, če sem prav vi-
del, naj bi šla krepko čez 1.000 dolarjev. Tako 
da lahko rečem le, dober poskus, ampak ni-
ste še na koncu poti. 6
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Boris Šušmak 
Direktor IT-oddelka v Luki Koper in CIO leta 
2013  

Primer, ko je IT najbolj koristil ciljem vaše poslovne 
organizacije?
Najtežje je spreminjati navade uporabnikov. Včasih je to nujno, 
zlasti pri spremembi sistema, kot je bila pri nas uvedba novega 
sistema za upravljanje kontejnerskega terminala – Tideworks. 
Podobno sta tudi zamenjava in razširitev sistema za poslovno 
poročanje prinesli številne nove poglede na poslovanje podjetja 
ter tudi zahtevo po spremembah določenih procesov. Torej če 
povzamem, koristi za podjetje nastanejo takrat, ko IT-rešitve 
prinašajo povečano produktivnost in poenostavljajo procese.
Najpomembnejši IT-projekt, pri katerem ste sodelovali?
Najzahtevnejši IT-projekt je bil zagotovo že omenjena uvedba 
sistema Tideworks. Kompleksnost projekta je bila predvsem v 
usklajevanju različnih izvajalcev. Pomembno je, da je projekt 
zdaj zaključen, sistem prevzet, prvi pozitivni vplivi pa se že čutijo 
ob produktivnosti terminala. Fokus je že pri pripravi na drugi 
podobno zahteven projekt s podobno tematiko.
Kako kot informatik gledate na uporabnost IT?
Osebno želim, da ima vsaka tehnološka nadgradnja ali nova 
rešitev dodano vrednost za podjetje. Velikokrat to ni enostavno, 
saj so nekateri kriteriji presoje o dodani vrednosti za podjetje 
zelo subjektivne narave. Pomembna je pragmatičnost pri presoji 
te dodane vrednosti. To je zelo pomembno predvsem zato, ker 
pričakovanja ali zahteve po novih funkcionalnostih ali rešitvah 
velikokrat presegajo planirana sredstva in strateške usmeritve 
podjetja.
Kje najdete največ informacij, kje največ inspiracije za delo?
Dandanes informacij ni težko najti, bistveno pa je, da veš, kaj 
iskati, da veš, kaj je pravi fokus. Navdih iščem v želji po neprestanih 
izboljšavah, ki se kažejo v optimizaciji poslovnih procesov in 
zadovoljstvu naših odjemalcev, bolje rečeno partnerjev podjetja 
Luka Koper. Trudimo se za to, da bo IT prepoznaven po tem, da 
izdeluje rešitve, ki »poenostavijo dan«, in ne obratno. 
Kdo je najbolj vplival na vašo profesionalno kariero?
Verjetno je pomenil največji premik v moji karieri ravno 
spremenjen fokus iz čisto poslovnega sveta v IT-svet, kjer sem 
resnično »dobil krila« in našel nekaj, kar resnično počnem z 
veseljem. To je tudi najpomembnejše v sami karieri, torej, da 
počneš stvari z entuziazmom. Tukaj se seveda lahko zahvalim 
sodelavki Metki, ki me je v te vode tudi povabila. 
Kaj na vašem delovnem mestu ne sme manjkati?
Zagotovo ne občasne sprostitve, ki zbistrijo misli in omogočajo 
enostavnejše iskanje inovativnih rešitev ter nekoliko omilijo 
sicer zelo stresno okolje. Zato je tudi moj način vodenja nekoliko 
drugačen od klasičnega načina. V našem delu je pomembnejše 
timsko delo, spodbujanje zaposlenih na področjih, kjer so dobri, in 
spodbujanje multidisciplinarnega razmišljanja.
Kaj ste počeli zadnjo soboto?
Pripravljal sem se na nedeljsko rojstnodnevno zabavo sina 
Andreja.
Tehnologija, ki bo po vašem mnenju najbolj spremenila svet?
S poslovnega vidika zagotovo vidim največjo priložnost v 
računalništvu v oblaku in mobilnosti. Na teh področjih pa je 
trenutno v poslovnem svetu velikokrat zaznati tudi največ 
skepse in nevarnosti. Bistveno pa je, da se lahko v modelih 
»pay per use« predvsem manjša in srednja podjetja hitreje in 
ceneje informatizirajo ter tako ohranjajo primerjalno prednost z 
velikimi podjetji z velikimi IT-budgeti na tem ključnem področju 
sodobnega poslovanja. Na področju logistike je sicer kakovostnih 
storitev v oblaku relativno malo. 6
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Združenje Manager  
www.zdruzenje-manager.si

Združenje Manager, ki združuje slovenske menedžerje in mene-
džerke v mesecu septembru napoveduje osrednji dogodek združe-
nja - Managerski kongres. Ta velja za eno najmočnejših poslovnih 
srečanj v Sloveniji. Potekal bo 26. in 27. septembra v Portorožu. 
Predstavljene bodo aktualna tematika ter razne strokovne vsebi-
ne, podelili pa bodo tudi nekaj priznanj. Tradicionalno se dogodka 
udeleži več kot 250 menedžerjev in menedžerk.  6

SATENA 
www.satena.si

Slovensko akademijsko tehniško-naravoslovno društvo (SATENA) 
združuje raziskovalce, profesorje in razvijalce na področju nara-
voslovnih in tehniških ved. V jesenskih mesecih društvo organi-
zira drugi niz predavanj z naslovom Znanost na cesti, znanje in 
ideje na prepihu. Prvi niz so izvedli spomladi, v mesecu maju in 
juniju. Gre za dogodek, ki združuje poljudnoznanstvena predava-
nja, namenjena širši javnosti, in je bil zasnovan kot odgovor znan-
stvene sfere na aktualna družbena dogajanja. 6

EESTEC  
eestec-lj.org

Evropsko združenje študentov elektrotehnike in računalništva 
(EESTEC), odsek Ljubljana, za poletne mesece napoveduje kar 
nekaj zanimivih dogodkov. Kot prvega predstavlja prvi slovenski 
Startup Weekend med 5. in 7. julijem. Intenziven in zabaven do-
godek se bo odvijal v Tehnološkem parku Ljubljana in bo poln 
ustvarjalnih idej ter kreativnih navdušencev. Prav tako vabijo na 
nagradni natečaj Jedrska energetika danes in jutri (2013), pri če-
mer objavljajo razpis za oddajo avtorskih del (enega ali več).  6

Slovenski odsek ISACA (Information Systems Audit and Control 
Association) vabi na 21. mednarodno konferenco o revidiranju in 
kontroli informacijskih sistemov, ki se bo odvijala med 24. in 26. 
septembrom. Konferenčni del bo potekal 24. in 25. septembra v 
Zrečah, medtem ko bo 26. septembra namenjen delavnicam in se 
bo odvijal v Ljubljani v prostorih Slovenskega inštituta za revizijo. 
8. oktobra pa ISACA svoje člane in druge zainteresirane vabi na 
brezplačno mesečno izobraževanje slovenskega odseka, na kate-
rem bo dr. Goran Šušnjar predstavil svojo doktorsko disertacijo z 
naslovom Nadzor in/ali zaupanje direktorja v odnosu do podre-
jenih. 6

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) sekcija 
Slovenija vabi na poletno strokovno srečanje Odbora za obdelavo 
signalov s predavanjem izbornih predavateljev IEEE. Srečanje bo 
potekalo 3. julija v prostorih Fakultete za elektrotehniko Univerze v 
Ljubljani. Po delovnem srečanju ob kavi bo sledilo predavanje pro-
fesorja Pierra Moulina z naslovom »Information Embedding: From 
Theory to Practice«.    6

Društvo poslovnih žensk FAM pripravlja v juliju poletno druženje 
s piknikom na ranču pri Katarini Avšič na Nemški cesti, ki se bo 
odvijal 3. julija. V jesen pa bodo zakorakale z dogodkom, vezanim 
na tematiko mesta Celje. Dotaknili se bodo Celja kot Knežjega 
mesta z vso njegovo zgodovino, Zlatarne Celje in še veliko drugih 
stvari, povezanih z mestom. Dogodek se bo predvidoma odvijal 
26. septembra.   6

Poletje in zgodnja jesen
Poletje nas je že krepko doseglo in številna društva so že odšla na poletni odmor, vendar 
ne vsa. Nekatera svojim članom ter ostalim simpatizerjem ponujajo kar nekaj zanimivih 
dogodkov, spet druga pa zainteresirane vabijo, da se jim na dogodkih in druženjih ponovno 
pridružijo v zgodnji jeseni. 

IEEE
www.ieee.si

Društvo poslovnih žensk 
www.drustvo-fam.si

ISACA
www.isaca.si
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N
ikola pripoveduje svojo življenj-
sko zgodbo preprosto in brez ve-
likih besed. Skromen ostaja tudi 
pri odkrivanju izumov, ki so k ži-

vljenju obudili dvajseto stoletje in ki jih ima-
mo še danes za nepogrešljive v vsakdanjem 
življenju. 

Teslo je za inovacije navdušila njegova 
mama, ki je doma z izumi reševala izzive 
v gospodinjstvu, ko pa je doštudiral in se 
odpravil v Združene države Amerike, je na 
začetku zaslovel predvsem kot sodelavec 
Thomasa Edisona, s katerim sta se kasneje 
precej sovražno razšla. 

Znane so tudi Teslove težave z mediji ozi-
roma ob stikih z javnostjo, saj je zaradi svoje 
značilne odmaknjenosti in čudaškosti pri 
poskusih z visokonapetostnimi transforma-
torji veljal za čarovnika in ne za »pravega« 
znanstvenika, a se zaradi njih Nikola ni pre-
več obremenjeval.

Tesla nas v knjigi vodi skozi svoje miselne 
procese, poudarja pomembnost načrtova-
nja pred izvedbo in pojasnjuje, da naj pre-
mislek in konceptualizacija zavzemata naj-
večji del procesne faze, izdelava je namreč 
tako trivialna.

Njegova raziskovalna žilica ga je vodila v 
vedno višje sfere znanosti, na koncu pa je 
konceptualno orisal celo brezžični prenos 
energije in vzpostavitev svetovne mreže, po 
kateri bi lahko hitro in brezplačno komu-
nicirali drug z drugim. Zveni znano? Ja, več 
deset let kasneje so temu rekli … internet.

Pripoved je močna tako v liričnem delu 
kot tudi v tam, kjer Nikola razkriva okolje in 
razloge za razvoj svojega inovatorskega gena 
ter pojasnjuje, kako je do svojega položaja 
prišel s kombinacijo lastnega dela, talenta in 
podpore okolja, v katerem je rastel. Kako sta 
ga lastna zagnanost in stimulativno okolje z 
izzivi pripeljala do odkritij in kako se je vse 
svoje življenje spopadal z nemogočim izzi-
vom - komercializacijo svojih izumov. 

Ravno ta del bi moral biti izobešen na jav-
nih mestih v Sloveniji, kjer bi lahko ljudje na 
vodilnih položajih hitro prišli do spozna-
nja, kako negovati in podpirati inovatorje 
ter kako poskrbeti, da izumi tudi dejansko 
služijo namenu oziroma njihovim avtorjem 
prinašajo dobiček. 

Knjigo dopolnjuje tudi odlična spremna 
beseda enega največjih slovenskih pozna-
valcev Nikole Tesla, dr. Andreja Detela, ki 
življenjsko zgodbo enega največjih fizikov 
in izumiteljev še dodatno osvetli oziroma 
pojasnjuje vlogo Nikole Tesla v kontekstu 
svetovnega razvoja znanosti in tehnologije 
ter daje tako še večji poudarek temu geniju 
brez razloga (in denarja). Kot da smo potre-
bovali še en razlog za priznavanje veličine 
enega največjih umov dvajsetega stoletja. 6

Nikola Tesla (1856–1943) je bil elektroinženir, 
izumitelj in futurist, znan predvsem po svojem 
delu na področju elektrotehnike in radiotehni-
ke. Med drugim je izumil premično magnetno 
polje ter večfazni izmenični tok.

Genij  
o sebi
Nikola Tesla: Moji izumi

Za človeka, naveličanega biografij 
»velikih« mož, kot sta Steve Jobs in 
Bill Gates, je avtobiografija Nikole 
Tesla pravi balzam za dušo. Potop 
v možgane človeka, ki nam je dal 
izmenični električni tok, radijski 
sprejemnik, radar, električni motor, 
napredek v znanosti robotike in 

laserjev … je fenomenalen in zahteva večkratno branje.

10 NAJ PRODAJANIH
Barnes&Noble:  Splet
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Tribes: We Need You to 
Lead Us
A:  Seth Godin
Z:  Penguin Group

The E-Myth Revisited: Why 
Most Small Businesses 
Don't Work and What to Do 
about It
A:  Michael E. Gerber
Z:  HarperCollins Publishers

HTML & CSS: Design and 
Build Web Sites
A:  Jon Duckett
Z:  Wiley, John & Sons

The Non-Designer's Design 
Book
A:  Robin Williams
Z:  Peachpit Press

Think Like Zuck: The 
Five Business Secrets of 
Facebook's Improbably 
Brilliant CEO Mark Zucker-
berg
A:  Ekaterina Walter
Z:  McGraw-Hill Professional 

Publishing

The Shallows: What the 
Internet Is Doing to Our 
Brains
A:  Nicholas Carr
Z:  Norton, W. W. & Company, 

Inc.

Delivering Happiness: A 
Path to Profits, Passion, and 
Purpose
A:  Tony Hsieh
Z:  Grand Central Publishing

Data, A Love Story: How I 
Gamed Online Dating to 
Meet My Match
A:  Amy Webb
Z:  Penguin Group

Learning Web Design: A 
Beginner's Guide to HTML, 
CSS, JavaScript, and Web 
Graphics
A:  Jennifer Niederst Robbins
Z:  O'Reilly Media

Blog, Inc.: Blogging for Pas-
sion, Profit, and to Create 
Community
A:  Joy Deangdeelert Cho
Z:  Chronicle Books

d o m e n  S a v i č
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T
a trenutek nas ima kaki dve milijar-
di prebivalcev tega planeta možnost 
brskanja po spletu. Že čez nekaj let 
pa naj bi se v splet povezalo malone 

vse globalno prebivalstvo. Kakšen bo učinek 
te omreženosti in kaj nas čaka? 

Avtorja svoje napovedi nista posula z ro-
žnimi lističi; nadzor, vojne, revolucije, tero-
rizem, vse naj bi se z možnostjo izmenjave 
idej samo še bolj razmahnilo. Še več, po-
javile se bodo povsem nove oblike nasilja, 
denimo virtualni uboji iz časti. V času, ko 
je namreč vse večji delež naših osebnosti 
že naložen na spletu, ni težko organizirati 
spletnega pogroma, ki bo uničil ugled nam 
in našim bližnjim. No, v Sloveniji pojav že 
kar dobro poznamo. Na drugi strani pa bo-
sta razdrobljenost spleta in njegova razde-
ljenost med zakonodaje različnih entitet še 
naprej onemogočala učinkovit pregon takih 
in drugačnih kiber zlikovcev.

Avtorja uporabita tudi izraz balkanizacija, 
z njim pa označujeta državna informacij-
ska omrežja z močno zoženimi pogledi, ki 
pomagajo indoktrinirati določene skupine 
prebivalstva. Sploh naj bi avtoritarne drža-
ve že bližnji prihodnosti ustanavljale svoje 
kiber unije, kjer bodo ob pomoči cenzure 
in zaprtosti brez težav vzdrževali svoje sis-
teme. 

Naslednji negativni fenomen, ki preži na 
nas, je trajnost podatkov. Premalo se zave-
damo, da vse kar tvitnemo ali objavimo na 
Facebooku, ostane trajno zapisano na več 
različnih mestih. Kako močno in na kak na-
čin nas utegne to kdaj v prihodnosti udariti 
po glavi, pa je odvisno od državne ureditve v 
kateri živimo, še bolj pa od politične kulture 
vsakokratne oblasti. 

Avtorja sta knjigo zasnovala kot definicijo 
ločnice med dvema svetovoma; prvi, ki ob-
staja že tisočletja in ga starejše generacije še 
vedno dojemajo kot povsem nespremenje-
nega, drugi, digitalni, pa se je pred kakimi 
dvajsetimi leti potihoma priplazil med nas 
in tisti, ki jim ga ni uspelo posvojiti, utegne-
jo že kmalu biti drugorazredni državljani. S 
tem v zvezi avtorja opozarjata na nastanek 
digitalnih kast, ki so pravzaprav že naša re-
alnost. Priznajte, vaš družbeni položaj da-
nes opisuje tudi to, kje na svetu živite in ko-
liko tehnologije uporabljate v vsakdanjem 
življenju.

Kot člana upravljavskega omizja največje 
spletne korporacije sta v nekaterih idejah 
seveda radikalna. Zasebnost sicer omenja-
ta kot pomembno dobrino, vendar sta do 
njenega popolnega obstoja izrazito skeptič-
na, saj so interesi vlad in korporacij na tem 
področju po njunem mnenju premočni. Za-

Kaj nas torej čaka?

dnje dogajanje okoli afere Prizma jima seve-
da daje hladnokrven prav.

Šele v zadnjem poglavju se bralca dota-
kne nekaj optimizma. Prihajajo tehnologi-
je, ki nam bodo na široko olajšale življenja, 
jih napravila bolj varna in kakovostna. Od 
prelomnih medicinskih posegov do malone 
stoodstotnega strojnega prevajanja, ki nam 
bo olajšalo kulturne stike z drugimi prebi-
valci sveta.

Knjiga je takoj po izidu postala velik hit in 
predmet žolčnih spletnih razprav, in kljub 
temu da je pisana iz udobnega naslanjača 
posameznikov, ki sta možnosti spleta pre-
poznala dovolj zgodaj, da sta z njim oboga-
tela, jima danes lahko morda prav zato za-
upamo in verjamemo njunim napovedim. 

Priporočamo v branje, z opazko, da je 
knjiga za sprostilno večerno branje morda 
nekoliko preveč stresna, da ne rečemo de-
presivna.  6

Eric Schmidt je trenutno izvršni direktor podje-
tja Google, že prej pa je delal v upravah družb, 
kot so Novell, Apple in druge. Jared Cohen je 
kariero začel na ameriškem zunanjem ministr-
stvu, danes pa vodi Googlov oddelek Google 
Ideas.

d a r e  H r i b e r š e k

Eric Schmidt in Jared Cohen: The New Digital Age: Reshaping 
the Future of People, Nations and Business 

Dva ugledna menedžerja, futurista in ne nazadnje googlovca, 
združita moči v iskanju odgovorov na vprašanja kiber 
prihodnosti.
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Preden se 
razidemo

Microsoftova NT konferenca, april, Bled

Zadnje mesece smo bržkone vsi veliko tavali 
naokoli. Izobraževanja, predstavitve in dru-
gi dogodki. Tokrat je bil na sporedu tudi tisti  
največji – NT konferenca.

registracija udeležencev na tokratni nTk

L J U D J E   I   I T  S K U P N O S T

aleš Pinterič (curs) se je pozanimal 
o novostih podjetja lenovo.

miran Slobodjanac (akademija za glasbo) 
in mario casar (Teološka fakulteta)

luka radelj (luka radelj, s. p.) 
in matjaž Perpar (microsoft)

kakšne so novosti pri HP, je za-
nimalo marjana babiča (ajpes).

bogomir novak (Skb, 
d. d.) na razstavnem 
prostoru Pošte Slovenije.

valter Hodnik (ZrSZ) 
v lenovovi formuli
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Canon in IDC, Mobilna pisarna, maj, Ljubljana 
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Primož kolar (goodyear dunlop 
Sava Tires) in mitja bensa (mZZ)

uroš justin in Zoran 
veličkovski (oba S&T)

Primož šurca (birotehna) 
in nika kolšak (avtera)

jože matjaž (Prvi faktor) 
in Primož kovič (canon)

boris gabric, alojz marn, Peter 
režonja (vsi Telesisitemi)

gregor Stanišič (Hestia Pro), urška babnik 
(Hestia Pro) in andrej krajnc (amis)

andrej jereb (Fiteh) in 
roman verbič (Simpss)

albin lotrič (ministrstvo za fi-
nance), Franc šeruga (samostojni 
svetovalec), janez kožuh (kvint)

monika burjek, dragutin 
živković (oba Housing co)

majdic jani (Fiteh), katja šušteršič 
(avtera) in Tomaž Ornik (biropis)

jožica kržič (aiTSa) in 
miroslav vičič (gora)

marko eržen (mais) in martina 
knapp (novem car interior design)

Cio leta, maj, Brdo pri Kranju



56  I    MonitorPro    I   POLETJE 2013

M
icrosoft je z novo različico ope-
racijskega sistema Windows 8, 
ki je z glavnim uporabniškim 
vmesnikom precej drugačna od 

predhodnikov, visoko stavil in veliko vložil, 
vendar je do zdaj požel manj od pričako-
vanj. Že od same predstavitve oktobra lani 
beremo poročila o mlačnem sprejemu na 
vseh ravneh. To vsekakor ne more biti pot, 
ki bi bila vzdržna za takega velikana, kot je 
Microsoft, zato so zelo na hitro pripravili 
posodobitev, ki spominja na tisto iz časov 
okolja Windows 3.0 (ki je hitro dobil različi-
co 3.1 oziroma še malo kasneje 3.11). 

Po eni strani je Microsoft že pred predsta-
vitvijo okolja Windows 8 najavil, da name-
rava v prihodnje nove različice objavljati bi-
stveno hitreje kot v preteklosti, pač po vzoru 
družb Apple, Google in različnih distribucij 
Linuxa, ki so se v zadnjih letih menjale zna-
tno hitreje kot Microsoftov glavni izdelek. 
Kakšna natančno naj bi bila perioda izida 
novih različic, ni znano. Težko pa se je zne-
biti občutka, da Windows 8.1 prihaja na vr-
sto morda še nekoliko hitreje, kot so sami 
pričakovali.

To domnevo bi lahko potrdilo tudi dej-
stvo, da v do zdaj najavljenem naboru novih 
funkcionalnosti ne najdemo nič večjega, 
ampak pretežno le izboljšave in dopolnitve 
tega, kar smo videli v prvotni osmici. Pred 
leti bi temu rekli, da je Microsoft najavil nov 
Service Pack, vendar očitno to tržno ni tako 
zanimiva oznaka, zato je pred nami različi-
ca 8.1.

Ne še povsem, saj je konec maja Micro-
soft Windows 8.1 šele uradno najavil, prika-
zal nekaj zaslonov in to je skoraj vse. Popoln 
nabor novosti bo znan konec junija, kot 
razvojna različica okolja pride v javni preiz-
kus. Še vedno pa je mogoče, da bo Microsoft 
nove zmožnosti dodajal vse do uradnega 
prihoda končne različice, ki je najavljena 
predvidoma za oktober.

Majhne, a pomembne 
spremembe

Čeprav smo prej zapisali, da prinaša 
okolje Windows 8.1 predvsem izboljšave 

obstoječega, to ne more biti nujno razlog 
za razočaranje. V resnici si najbrž nihče ne 
želi vsakič drastičnih sprememb, še manj pa 
kopico novosti, ki so na papirju zanimive, v 
praksi pa nepotrebne, neizkoriščene in celo 
moteče. Precej boljša strategija je izpiliti 
to, kar že obstaja, narediti bolj uporabno, 
hitrejše, bolje povezano s tem, kar že ima-
mo in poznamo. Prav v to smer je krenila 
razvojna ekipa pri Microsoft in zdaj jim ne 
smemo zameriti, če so naredili točno to, kar 
je od njih pričakovala javnost po prvih ne-
gotovih korakih v novem vmesniku Modern 
(prej Metro).

Microsoft še naprej verjame, da je novi 
uporabniški vmesnik prava smer razvoja in 
da je namizje, kot smo ga poznali do vključ-
no različice 7, tehnologija v zatonu. Zato so 
naredili le majhno koncesijo v smeri vrnitve 
znanega okolja v ospredje, a zato raje od-
pravili kritike na račun vmesnika s ploščica-
mi (tiles), ki je narejeno z mislijo na zaslone 
na dotik.

Videz začetnega zaslona so nekoliko iz-
pilili in omogočili večjo izbiro velikosti plo-
ščic, lažji dostop do spiska vseh programov 
in lažjo umestitev ter razvrstitev programov 
na začetnem zaslonu. Za namig so premi-

kanje po namizju opremili z animiranim 
ozadjem, na željo pa lahko postavimo celo 
enak poster v ozadje vmesnika Modern in 
klasičnega namizja. Ta majhna spremem-
ba je, denimo, omogočila, da sta zdaj ti dve 
okolji videti precej bolj povezani kot do 
zdaj. Videti je, kot da smo ploščice na hitro 
zamenjali za že znano orodjarno v namizju, 
saj ozadje poskrbi za kontinuiteto. Majhen 
psihološki trik, ki pa deluje.

Na dušo ljudi piha tudi nova zmožnost, 
da naslovno stran, ko je okolje še zaklenje-
no pred vstopom v sistem, po potrebi spre-
menimo v predvajalnik foto albumov, ki jih 
Windows 8.1 sestavi iz lokalnih fotografij, 
tistih v oblaku in prenesenih z mobilnih na-
prav. Ker vmesnik s ploščicami postane pri 
večjem številu nameščenih programov hitro 
nepregleden, so okrepili alternativni pogled 
na vse nameščene programe, dosegljiv s 
kretnjo (ali miško) z dna zaslona, v katerem 
lahko nameščene programe razvrščamo po 
različnih kriterijih in filtriramo. Konceptu-
alno so vrnili enako paradigmo, kjer imamo 
začetni zaslon namesto bližnjic na namizju, 
od spodaj dosegljiv meni z vsemi programi 
pa na neki način nadomešča Start meni v 
okoljih pred osmico.

Osmica, popravljeni preizkus 
(poskus) 
Manj kot leto dni po začetku prodaje je Microsoft javno najavil novo različico operacijskega 
sistema Windows, s katero želijo popraviti vtis, ki ga je pustila v javnosti prvotna »osmica«. 
Microsoft je zelo prisluhnil odzivu kupcev, partnerjev in spremenil veliko podrobnosti, ki lahko 
odtehtajo pri hitrosti prehoda dosedanjih uporabnikov okolja Windows na novo različico.

T E H N O L O G I J A   I   W I N D O W S  8 . 1 

v l a d i m i r  d j u r d j i č

Spremenjeni videz začetnega zaslona z novimi ploščicami in poljubnim ozadjem.
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Če smo pošteni, so pri Microsoft delno 
uslišali tiste, ki so pozivali k temu, da vrne-
jo tipko Start v namiznem delu okolja Win-
dows 8.1. Nova orodjarna ima v levem kotu 
logotip nove različice okolja Windows, ta pa 
je nenehno viden, podobno kot meni Start, 
toda obnašanje je različno. S klikom nanj 
se vrnemo le na začetni zaslon okolja Win-
dows 8.1 in ne do spiska programov. Razlika 
je v tem, da se s prstom ali z miško ni treba 
vedno dotakniti skrajnega roba, da prikli-
čemo isto funkcijo, kar je bilo za marsikoga 
moteče.

Prehod na iskalnik
Toda vsa ta razprava okoli tega, kako so 

razvrščeni programi, kaj in kje je treba pri-
tisniti za pot do želenega programa, je v 
resnici malo zgrešena. V časih, ko spletne 
informacije iščemo skoraj izključno prek is-
kalnika, je že skoraj smešno, da programov 
in podatkov v operacijskem sistemi ne išče-
mo na podoben način. Microsoft je prav na 
tem področju naredil v različici 8.1 zelo ve-
lik korak naprej. Ne samo da lahko na enem 
mestu iščemo vse, kar rabimo (programe, 
podatke, spletne strani; lokalne, v oblaku 
ali na javnem delu spleta), pomembno je 
predvsem to, kako so ti prikazani. Microsoft 
je tu poskrbel za zelo sodobno predstavitev, 
ki spominja na članke iz časopisov, seveda 
grafično in večpredstavno podkrepljene, 
kar utegne primamiti uporabnike, da bodo 
do vsega dostopali primarno na tak način. 
Videli bomo, ali se bo to udejanjilo ali pa bo 
navada ostala železna srajca.

Tudi za Windows 8.1 še naprej velja, da se 
bo najbolj izkazal na računalnikih, ki imajo 
zaslone na dotik. Delo z miško in s tipkov-
nico so sicer malo bolj olajšali kot v različi-
ci 8.0, vendar je bil še večji korak narejen v 
vmesniku na dotik. Do zdaj smo, denimo, 
bili omejeni, da smo lahko v vmesniku Mo-
dern sočasno videli le dva programa, pa še 
to razdeljena fiksno na razmerje 80 : 20, kar 
se tiče poseljenosti zaslona. To razdelitev 
lahko zdaj natančno upravljamo sami, če pa 
imamo dovolj velik zaslon, lahko površino 
razdelimo tudi na tri programe ali več. Mor-
da še lepša novost je možnost, da se podatki 
v programih na zaslonu med sabo samodej-
no sinhronizirajo, če so vsebine povezane 
(recimo elektronska pošta in pregledovalnik 
fotografij).

Pomembna novost je še tesnejša integra-
cija s pomnilnikom v oblaku SkyDrive. Po-
dobno kot pri paketu Office postaja tudi v 
okolju Windows oblak zdaj zaželeno, če že 
ne privzeto mesto za shranjevanje doku-
mentov. V vseh programih bo tako okolje na 
prvi ravni ponudilo najprej izbiro, ali podat-
ke shranimo v oblak ali v lokalni pomnilnik.

Izboljšali so skoraj vse vgrajene progra-
me in dodali nekaj novih, kot sta štoparica 
in povsem nov kalkulator. Program Photos 

ima zdaj možnost urejanja fotografij, trgo-
vina Windows Store pa je dobila nov videz, 
večjo preglednost in prikazuje več podrob-
nosti o ponujenih programih. Verjamemo 
pa, da se bo spisek novih in prenovljenih 
programov povečal, ko se bomo bližali izidu 
končne različice. 

Windows 8.1 prinaša brskalnik Internet 
Explorer 11, pri katerem so predvsem iz-
boljšali hitrost delovanja. Poleg tega omo-
goča uporabo poljubnega števila odprtih 
zavihkov, ne da bi to upočasnilo delovanje 
računalnika. Drobna novost je zmožnost, 
da med brskanjem pustimo vedno odprto 
naslovno vrstico, kar pride prav predvsem v 
vmesniku na dotik.

Kar nekaj novosti je na področju omre-
žnih storitev in podpore novejši strojni 
opremi. Če ima računalnik vmesnik NFC, 
bo mogoče okolje Windows 8.1 povezati sa-
modejno z drugo napravo. V prvi fazi bo to 
bistveno poenostavilo priključitev na omre-
žne tiskalnike. En dotik naprav bo dovolj. Za 
tiskanje je zelo pomembna novost tudi mo-
žnost neposrednega tiskanja na tiskalnike 
Wi-Fi (protokol Wi-Fi Direct) brez namešča-
nja posebnih gonilnikov.

Podpora za tehnologijo Micracast omo-
goča brezžični prenos slike na združljivo 
napravo, na primer projektor ali televizor. 
Tu prideta spet v uporabo protokol Wi-Fi 
Direct za povezavo brez gonilnikov in NFC 
za hitro uparjanje omrežnih naslovov.

Prenosnik ali tablico bo končno mogoče 
preprosto spremeniti v priložnostno brez-
žično dostopno postajo za druge naprave. 
Poslovne uporabnike pa bo navdušila mo-
žnost samodejnega vzpostavljanja poveza-
ve VPN, ki je potrebna za delovanje speci-
fične aplikacije. Pri tem na VPN uporabniku 
sploh ni treba več misliti.

Poslovna raba
Večina zgoraj naštetih izboljšav je na-

menjena vsem uporabnikom okolja Win-
dows, morda celo nekoliko bolj domači 
kot poslovni rabi, toda kot vselej do zdaj je 
Microsoft mislil tudi na poslovno rabo oko-
lja Windows. Zlasti zato, ker je že iz vzorca 
obnašanja v preteklosti jasno, da bo prav 
različica 8.1 prva, ki jo bodo podjetja vze-
la v obravnavo pri načrtovanju prihodnjih 
nadgradenj. V podjetjih namreč rade volje 
preskočijo »prve« izvedbe novih različic, 
s čimer domnevno zmanjšujejo tveganja 
vpeljave neznanih in nepreverjenih opravil.

Windows 8.1 je narejen z mislijo na kon-
cept BYOD. Kar nekaj novosti omogoča 
enostavnejšo vpeljavo mobilnih naprav 
v poslovno okolje, pri katerih pa ni nujno, 
da sta lastništvo ali popoln nadzor v celoti 
v domeni podjetja. Upravitelji bodo ime-
li nova orodja za omogočanje in vpogled v 
dostop uporabnikov v posamezne dela in-
formacijskega sistema in samega osebne-

ga računalnika v uporabnikovi rabi. Lažje 
bo zagotavljati, da bo zahtevana aplikacija 
vselej dostopna uporabniku, ne glede na 
njegovo početje. Po drugi stran bo mogoče 
dostop do programov omejevati, podobno 
kot že danes velja v domačem okolju za pro-
file, ki jih povezujemo z otroki.

Z druge plati bo v okolju Windows 8.1 
lažje na posebno zahtevo in na daljavo iz-
brisati vse programe ter predvsem podatke, 
ki so povezani s podjetjem. Lažje bo nadzo-
rovati, da bodo v določeno okolje spuščene 
samo avtorizirane naprave. Windows 8.1 bo 
tudi združljiv s standardom Open MDM, ki 
omogoča centralni nadzor različnih naprav 
na enem mestu, tudi takih z različnimi ope-
racijskimi sistemi in platformami. 

Dodatno so okrepili varnostne mehaniz-
me, zlasti na področju boja z virusi in zlo-
namerno kodo, obenem pa olajšali uporabo 
naprednih sistemov za avtentikacijo upo-
rabnikov, ki vključujejo biometrijo in prija-
vo v več korakih s pametnimi karticami.

Logičen korak
Po ocenah tistih, ki jim je Microsoft vsee-

no razkril nekaj več kot splošni javnosti, pa 
tudi po oceni analitske družbe Gartner, naj 
bi bilo okolje Windows 8.1 končno to, kar 
bi moralo nastati že v različici 8.0. Nadgra-
dnja, ki bo končno uporabna in smiselna. 
Zagotovo za tiste, ki so že do zdaj investirali 
v dosedanjo različico Windows 8. Končno 
različico bodo lastniki osmice dobili na-
mreč brezplačno. Toda pozor! Konec junija 
pride v preizkus še nedokončana različica, 
ki jo bo Microsoft kot predlagano posodobi-
tev ponudil v preizkus vsem uporabnikom. 
Zavedati pa se moramo, da to ni dokončna 
različica in da pri tem obstaja omejitev.

Uporabniki, ki bodo na računalnik vgra-
dili »Preview« različico, bodo pri končni 
morali ponovno namestiti vse aplikacije, 
ki jih sicer uporabljajo v sistemu. Microsoft 
trdi, da bo ob nadgradnji na končno kodo 
ohranil vse podatke in nastavitve progra-
mov, vendar ne bo zagotavljal pravilnosti 
delovanja že nameščenih programov, zato 
takojšnji skok na preizkusno različico za 
marsikoga morda ne bo najbolj modra po-
teza.

Obenem se velja zavedati, da Windows 
8.1 spet ni srednjeročna končna postaja. Če 
je verjeti Microsoftu, potem nas že spomla-
di leta 2014 čaka razglabljanje o različici 8.2, 
morda celo 9, če morda za to le ni še pre-
zgodaj. Najbrž je to odvisno tudi od tržnih 
razmer in odziva kupcev. Vsekakor so take 
manjše spremembe nekaj, kar počne tudi 
preostanek računalniške industrije, in dol-
goročno gledano je to manj boleč prehod 
(če je nadgradnja enostavna) kot pa velik in 
boleč prehod na novo veliko različico. Upaj-
mo, da je bila izkušnja z Windows 8 glede 
tega zadnja takega tipa. 6
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Č
eprav rešitve, ki to omogočajo, ob-
stajajo že nekaj časa, se v poslov-
nem svetu le počasi uveljavljajo. 
Tisti, ki bodo znali to priložnost 

izkoristiti med prvimi, bodo vsekakor v ve-
liki konkurenčni prednosti. Gartner predvi-
deva, da bo v letu 2013 za upravljanje velikih 
količin podatkov (Biga Data) porabljeno 34 
milijard ameriških dolarjev. 90 odstotkov 
tega fenomena predstavljajo strojni ali ne-
strukturirani podatki in njihovo spremljanje 
ter analiza, kar je v sodobnem času pame-
tnih mobilnih telefonov in učinkovite upo-
rabe časa pomemben izziv.

Splunk
Splunk je trenutno edini ponudnik, ki ob-

delavo velikih količin podatkov lahko izvaja 
v obsegu od ene delovne postaje do velikega 
poslovnega uporabnika, indeksira čez 200 
TB podatkov na dan, jih vizualizira in spre-
mlja v realnem času ter ob pomoči analize 
ponuja učinkovite poslovne odločitve.

Splunk je za nestrukturirane podatke ne-
kaj podobnega, kot so relacijske zbirke, goo-
gle, urejevalniki besed, CRM, DM in podob-
na programska oprema za podatke, ki jih 
proizvajamo ljudje. Splunk je patentirana 
tehnologija, ki temelji na NoSQL pristopu 
obdelave podatkov. Podatke zajema, inde-
ksira, poljubno vizualizira in jih ponuja za 
različne oblike analiz ter poizvedb. Izjemen 
nabor matematičnih in statističnih funkcij 
zagotavlja veliko možnosti za črpanje po-
slovno pomembnih informacij iz virov, ki so 
bili v preteklosti nedostopni.

Arhitekture splunk 
tehnologije

V grobem splunk sestavljajo štiri osnovne 
komponente: Search head, ki podatke prido-
bljene iz indekserjev poišče ob pomoči iskal-
nikov in jih z aplikacijami vključi v nadzorno 
ploščo (dashoboard). Druga komponenta je 
indekser, ki podatke izbrska in zajame. Sledi 
strežnik za deployment. Ta je namenjen kon-
figuraciji celega sistema, ki jo imamo tako na 
enem mestu. Namesto da bi urejali vsakega 
agenta, indekser ali search head posebej, 

lahko to storimo na tem mestu. 
Agent je okleščena različica splunka, ki ne 

porablja veliko sistemskih resursov, mogoče 
je tudi nastaviti zgornjo mejo. Podatke za-
jema pri viru in pošilja v indekser. Če je teh 
več, agent izvaja tudi load balace med njimi. 
Razen seveda, če tega nočemo. 

Vse vloge so lahko na enem strežniku, pri 
čemer je moč zajeti do 100 GB na dan pri 
dveh hkratnih uporabnikih. Če se zmoglji-
vosti opazneje poslabšajo, enostavno doda-
mo še en indekser in izvajamo porazdelje-
no iskanje oziroma t. i. distributed search. 
Samostojni search head je potreben šele pri 
vsaj štirih indekserjih. Z dodajanjem teh se 
zmogljivost sistema izboljšuje.

Horizontalna skalabilnost
Če torej ob enem indekserju poizved-

ba traja 20 sekund, bo s štirimi pet sekund 
oziroma bomo v enakem času izvedli štiri 
hkratna taka iskanja, zato za splunk ni treba 
kupovati pregrešno dragih strežnikov. Pri-
merneje se je odločiti za več manjših, z In-
telovimi procesorji opremljenih strežnikov 
– slednje zaradi večjedrnosti –, in iskanje bo 
precej hitrejše.

Če se želimo zavarovati pred izpadom 
enega indekserja, denimo, da uporabljamo 
splunk za področje varnosti, imamo na vo-
ljo postavitev splunka v gruči oziroma clu-
stru. Če en indekser preneha delovati, nje-
govo vlogo prevzamejo drugi. Isti podatki 
so shranjeni na več indekserjih, pri čemer je 
znova moč nastavljati število takih kopij, ki 
jih želimo imeti.

Zajem podatkov 
Splunk lahko pridobi podatke bodisi s po-

slušanjem na vratih TCP/UDP, z izvajanjem 
ukazov na operacijskem sistemu (denimo 
ugotavljanje, kateri procesi tečejo), zajame 
lahko okenske beležke dogodkov, kar je do 
neke mere moč opraviti tudi na daljavo, 
pa podatke iz relacijskih zbirk (ob pomoči 
aplikacije Dbconnect), lahko pa spremlja in 
prebira lokalne in omrežne mape ter dato-
teke v njih - in končno, podatke lahko pre-
bere iz ldap imenikov z ldap ukazi.

Glavne prednosti splunka 
Prva med njimi je zagotovo ta, da lahko 

podatke zajema brez predefiniranih shem, 
saj lahko to, kaj kateri podatek pomeni, do-
ločimo naknadno, če zanj ugotovimo, da je 
zanimiv. Prednost je v tem, da ni treba za-
vreči podatkov samo zato, ker tisti trenutek 
še ne poznamo njihovega pomena. Prav 
tako ni treba pisati posebnih vtičnikov za 
zajem, saj že sam po sebi nudi kar precej 
različnih možnosti za zajem podatkov. Ena 
od prednosti je kajpak tudi ta, da za delova-
nje v ozadju ne potrebuje relacijske zbirke. 
Kot zadnje omenimo še, da splunk nudi za-
jem neomejenih količin podatkov katerega 
koli tipa od praktično koder koli. 

Poleg tega je znano, da se sistemske zabe-
ležke ne držijo nobenih standardov. Celo isti 
proizvajalci lahko imajo na istih družinah 
naprav različne načine logiranja. Prav tako 
nam splunk omogoči, da imamo vse sistem-
ske zabeležke na enem mestu, razporejene 
po času. Z njim lahko sledimo dogajanju, 
delamo korelacije med različnimi logi ter 
tudi transkacije in na ta način spremljamo 
navade posameznih strank. 

Pa cena?
Licencira se samo dnevni zajem podat-

kov. Koliko imamo podatkov na diskih zaje-
tih že pred tem, je vseeno, prav tako je vse-
eno, koliko strežnikov in jeder uporabljamo. 
Obstaja brezplačna različica, ki zajame do 
500 MB na dan, omejena sta le opozarjanje 
in pospeševanje poizvedb, na ravni vlog pa 
ne moremo določiti pravic. 

Vsekakor se vedno več podjetij zaveda 
priložnosti, ki se skrivajo v tehnologijah, 
kot je splunk, za upravljanje velikih količin 
podatkov. Pristop do soočanja s prihodno-
stjo, torej sprejemanje odločitev, kaj je treba 
ukreniti najprej, skozi spreminjanje podat-
kov iz preteklosti, v mislih imamo tradici-
onalni BI in DWH, zdaj že nadomešča novi 
način. Na voljo so nova orodja, ki optimalno 
pot v prihodnost iščejo v sedanjosti – opera-
tivna inteligenca v realnem času, ki temelji 
na vseh podatkih. 6

Splunk – operativna inteligenca
Velike mednarodne korporacije vsak dan ustvarijo več sto terabajtov podatkov. Za ene je to 
zastrašujoč podatek, za druge je to priložnost za radikalno spremembo načina poslovanja in 
odločanja. Gartner ocenjuje, da bo do leta 2015 več kot 85 odstotkov podjetij z lestvice Fortune 
500 neuspešnih pri učinkoviti uporabi rešitev za velike količine podatkov, s katerimi bi lahko 
dosegala konkurenčno prednost.

T E H N O L O G I J A   I   V E L I K E  K O L I » I N E  P O D A T K O V
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P
odjetje BlackBerry je z razvojem 
nove platforme naredilo rez: opu-
stili so razvoj stare ter zasnovali in 
razvili povsem novo tehnološko 

sodobno platformo. Ta temelji na operacij-
skem sistemu QNX Unux real-time, QNX pa 
je operacijski sistem, ki je uporabljen tudi za 
upravljanje ameriških vojaških letal. 

Zasebno vs. službeno
Zakaj je BlackBerry 10 zelo primerna plat-

forma za poslovne aplikacije in poslovne 
uporabnike? Snovalci platforme so omogo-
čili, da so poslovne aplikacije povsem ločene 
od ostalih. Na ta način ostale aplikacije ni-
majo dostopa do podatkov poslovnih aplika-
cij. Gre za t. i. BlackBerry Balance tehnologi-
jo, ki omogoča popolno ločitev dveh particij: 
službene in zasebne. V službeni particiji ima 
uporabnik vse aplikacije in sistemske nasta-
vitve, ki jih zahteva delodajalec. V prehodu 
na zasebno particijo pa ima uporabnik na 
voljo aplikacije, ki jih je namestil sam. Pri 
tem velja, da ista aplikacija v obeh particijah 
ne deluje enako. Če ima nekdo, na primer, 
službeni in zasebni Twitter račun, bo v vsaki 
particiji imel dostop le do enega računa, za-
deve se medsebojno ne mešajo. Pri tem velja, 
da so med particijama podatki medsebojno 
nevidni: trojanski konj, denimo,  v zasebni 
particiji ne bo mogel dostopati do podatkov 
službene particije. Na ta način Balance omo-
goča dva telefona v enem.

Sinhronizacija
Nova platforma je poenostavila integra-

cijo in sinhronizacijo z Exchange strežniki 
v podjetjih. Zdaj ni več obvezno upora-
bljati BlackBerry Enterprise strežnika, saj 
je BlackBerry kupil ActiveSync licenco, 
zato lahko takoj po nastavitvi parametrov 
Exchange strežnika podjetja uporabnik že 
sinhronizira svojo elektronsko pošto, kole-
dar, imenik in naloge. 

Kaj pa je tisto, kar bodo cenili poslovni 
uporabniki? BlackBerry Hub je točka, kjer 
ima uporabnik kronološki pregled, urejen 
padajoče po času, na vso komunikacijo: 
klici, kratka sporočila, sporočila BlackBer-

ry Messenger, elektronska pošta vseh upo-
rabnikovih poštnih računov in sistemska 
sporočila. Iskanje po Hubu je učinkovito in 
deluje zelo hitro. Izjemno uporabna funk-
cionalnost pa je, da lahko iz katerega koli 
programa prek giba prsta navzgor in desno 
preidemo v Hub in pogledamo najnovejšo 
vsebino, ne da bi program zaprli. 

Omeniti velja še število razpoložljivih 
aplikacij za BB10 v BlackBerry World pro-
dajalni. Podjetje je glede tega ubralo zelo 
dober pristop: že več kot pol leta pred za-
četkom prodaje aparata Z10 so razvijalcem 
dajali na voljo t. i. Dev Alpha naprave (tip A 
in tip B). Na ta način je bilo že ob začetku 
prodaje Z10 konec januarja na voljo več kot 
70.000 aplikacij, pred kratkim je številka že 
presegla 120.000. Na voljo je večina popu-
larnih aplikacij: eBay, Kindle, Twitter, Fa-
cebook, Box, Skype, Docs To Go, YouTube, 
Gmail itd. Prav tako BlackBerry 10 lahko 
zaganja Android aplikacije, za zdaj le tiste iz 
različice 2.3.3, še letos pa naj bi zmogel pre-
baviti tudi tiste iz 4.2.2.

BlackBerry Z10
Z10 je pametni telefon, ki že ko ga vza-

memo v roke vzbuja prijetne občutke, saj 
oblika in kakovost materialov uporabnika 
prepričata. Aparat nima tipkovnice, zato 
uporablja le tehnologijo na dotik občutlji-
vega zaslona. Zaslon sicer ni Amoled, a je 
izjemno kakovosten: prepozna večkratni 
dotik (multitouch), ima ločljivost 768 x 1280 
ter diagonalo 4,2 palca. 

Aparat ima 2 GB delovnega pomnilnika in 
16 GB pomnilniškega prostora za programe, 
omogoča pa uporabo microSD kartic do 
64 GB. Z10 je na voljo v petih različnih teh-
noloških izvedenkah. Le ena od njih nima 
vmesnika LTE in, žal, prav ta je naprodaj v 
Sloveniji. 

Z10 bo najbrž prepričal predvsem tiste, ki 
jim je všeč iPhone, saj gre nekako za podo-
ben aparat. Neodvisna raziskava v Indiji je, 
denimo, pokazala, da je tretjina kupcev Z10 
nanje prešla z iPhona.

Edina šibka točka modela Z10 je baterija, 
ki le s težavo zdrži ves dan zelo aktivne upo-
rabe (sinhronizacija več poštnih računov, 
uporaba WiFi in Bluetooth). Z10 v Sloveniji 
ponujata Telekom in Simobil. 

BlackBerry Q10
Če je Z10 zanimiv za nove kupce, je Q10 

aparat, ki bo zveste uporabnike BlackBerry 
telefonov s tipkovnico prepričal o zvestobi. 
Telefon ima klasično BlackBerry Qwerty 
tipkovnico, brez katere ljubitelji BlackBer-
ryja ne morejo. Telefon je nekoliko širši od 
modela Z10, a tudi nekoliko krajši. Na ra-
čun tipkovnice je ločljivost zaslona nekoli-
ko manjša in znaša 720 x 720 pik, diagonala 
zaslona pa 3,1 palca. Tudi Q10 ima 2 GB 
delovnega pomnilnika in 16 GB pomnil-
niškega prostora za programe ter podpira 
uporabo kartic microSD  do 64 GB. Tele-
fon ima zmogljivejšo baterijo od Z10, kar 
ob manjšem Amoled zaslonu pomeni tudi 
bistveno boljšo avtonomijo naprave. V Slo-
veniji ga za zdaj še ni, a naj bi bil na voljo že 
v kratkem. 

BlackBerry Q5
Q5 je model, ki nadaljuje poslanstvo stare 

linije Curve telefonov; je nižjega cenovnega 
razreda in ima glede na dražje bratce nekaj 
omejitev, denimo, vgrajeno baterijo, slabšo 
kamero, zaslon je LCD in ne Amoled, nima 
vmesnika micro HDMI in ima ne nazadnje 
le 8 GB pomnilniškega prostora za name-
ščene aplikacije. Tudi tipkovnica je nekoliko 
slabša od tiste pri Q10, a bi kljub temu težko 
rekli, da je cenena. 6

Vrnitev odpisanih?
Platforma BlackBerry 10 utegne utrditi konkurenco na področju operacijskih sistemov mobilnih 
naprav. Gre za dobro zasnovano sodobno platformo, ki ima teoretično vse pogoje, da znova 
zavzame vodilno vlogo na področju poslovnih pametnih telefonov in morda prodre tudi med 
zasebne uporabnike. Poleg tega pa predstavlja prihod te platforme še en mejnik: podjetje 
Rim (Research In Motion) se je preimenovalo v BlackBerry in tako nekoliko izboljšalo svojo 
prepoznavnost. 

r o k  r u p n i k

P A M E T N I  T E L E F O N I   I   T E H N O L O G I J A



60  I    MonitorPro    I   POLETJE 2013

J
e že tako, da je prav varnost dostikrat 
pastorka v lovljenju ravnovesja med 
stroški, funkcionalnostjo in varnostjo 
IS. Odgovor na vprašanje »Ali je po-

membneje, da sistem deluje in ponuja bo-
gate funkcionalnosti, ali pa, da so podatki in 
informacije v sistemu verodostojni in varni?« 
je seveda odvisen od narave sistema. Večina 
se nas bo strinjala, da je bolje, da sistem za 
nadzor stabilnosti avtomobila (ESC, ESP ali 
DSC) ne deluje, kakor da nas zaradi napačnih 
izračunov oziroma informacij, ki jih posredu-
je zavoram, odnese s ceste. Pri spletnem is-
kalniku praviloma ne poznamo algoritma za 
določanje vrstnega reda zadetkov, zato je za 
večino uporabnikov pomembneje, da iskal-
nik deluje in da je iskanje enostavno, kakor 
da so zadetki.

Zadnje čase vse redkeje opažamo, da bi 
odgovornim v podjetjih z učinkovito in ino-
vativno kombinacijo tehnologije ter storitev 
zunanjih izvajalcev in s spremljanjem ter z 
nadziranjem izvajanja procesov s področja 
informacijske tehnologije (v nadaljevanju IT) 
uspelo ob enakih ali manjših stroških zmanj-
šati tveganja. 

Tveganja, grožnje in kontrole
Ena od najmodernejših besednih zvez v 

vodstvenem slovarju je upravljanje tveganj. 
Definicij tveganja je skoraj toliko, kolikor je 
standardov s tega področja. Tveganje bo v 
nadaljevanju pomenilo kombinacijo verje-
tnosti in teže posledic v primeru, če bi neka 
grožnja zaradi ranljivosti informacijskega 
sistema povzročila poslovno škodo. 

Ker je o drugih lahko govoriti, težko oziro-
ma kar nemogoče pa o njih brez njihovega 
sodelovanja kaj pametnega povedati, se v 
opisovanje poslovnih posledic udejanjanja 
groženj ne bomo spuščali. Dejanske poslov-
ne posledice poznajo le odgovorni v posame-
zni organizaciji. 

Z grožnjami živimo od malega. Večina se 
nas spominja bolj ali manj obsežnega kata-
loga groženj, ki so nam jih v različnih staro-
stnih obdobjih posredovali straši, vzgojitelji 
in oblastniki v obliki: »Če boš/ne boš storil 
tega in tega, se bo zgodilo to in to!«  

Intuitivno razumevanje grožnje za podro-
čje IT opredelimo nekoliko bolj formalno. 
Grožnja je vsak dogodek ali okoliščina, ki bi 
lahko imel(a) škodljiv vpliv na poslanstvo, 
ugled in delovanje organizacije, vire, posa-
meznike, druge organizacije ali celo državo. 
Škodljiv vpliv nastane zaradi nepooblaščene-
ga dostopa, uničenja, razkritja ali sprememb 
podatkov v informacijskem sistemu oziroma 
prekinitve njegovega delovanja. 

Ko v zvezi z IT omenimo ranljivost, naj-
večkrat pomislimo na varnostne popravke 
operacijskega sistema ali aplikacije, ki naj bi 
onemogočile neko zlonamerno kodo. Ran-
ljivost pa dejansko pomeni veliko več. Gre 
za pomanjkljivost informacijskega sistema, 
ustroja varnostnih postopkov, notranjih kon-
trol ali izvedbe, ki jo lahko izkoristi vir gro-
žnje. Posebej bi želel opozoriti na besedico 
izvedbe v predhodnem stavku, ki v opredeli-
tev vnese pomembno dvojnost. Po eni strani 
se torej ranljivost lahko nanaša na zasnovo 
kontrole, po drugi strani pa njeno izvedbo 
oziroma delovanje.

Vso kompleksnost potencialnih ranljivosti 
in kontrolnega okolja nam razgrne delitev 
kontrol na organizacijske in tehnične kon-
trole. Organizacijske kontrole zajemajo po-
stopke in procese, ki opredeljujejo, kako naj 
bi zaposleni in pogodbeniki izvajali svoje za-
dolžitve. En od najbolj znanih mednarodno 
priznanih okvirjev vodenja in upravljanja IT 
je COBIT, ki opredeljuje 37 procesov z nekaj 
sto kontrolnimi cilji.

Tehnične kontrole so varnostni ukrepi, ki 
so vzpostavljeni in se samodejno izvajajo ob 
pomoči mehanizmov, ki so sestavni del stroj-
ne ali programske opreme. Tehnične kontro-
le niso učinkovite same po sebi, svojo pravo 
vrednost pokažejo šele, ko so vpete v širši 
okvir organizacijskih kontrol.

Kot primer si oglejmo kontrolo, namenje-
no temu, da so informacije organizacije do-
stopne le tistim, ki jih potrebujejo za svoje 
delo. V praktično vse operacijske sisteme so 
vgrajeni mehanizmi za dodeljevanje dosto-
pa do datotek na ravni datotečnega sistema, 
denimo Word dokumentov. Ti mehanizmi 
omogočajo bogato granulacijo dostopnih 

pravic, prek katere je mogoče učinkovito 
zadostiti poslovnim zahtevam, še več, omo-
gočajo tudi sledenje dostopom do teh dato-
tek. Vse to pa nič ne koristi, če so pravice za 
dostop dodeljene vsem. Šele v kombinaciji 
z organizacijskim predpisom, ki opredeljuje 
kriterije za dodeljevanje pravic dostopa upo-
rabnikom, s klasifikacijo, za katero stopnjo 
poslovne tajnosti je treba beležiti tudi do-
stope do datotek, ter z nadzorom nad izvaja-
njem teh pravil postane avtorizacija dostopa 
uspešna in cenovno zelo učinkovita kontrola 
za obvladovanje grožnje nepooblaščenega 
dostopa.

Sodeč po izkušnjah, je v organizaciji mor-
da najteže doseči zavedanje, da je neki pro-
ces treba vpeljati, nič manjša ovira pa je pre-
pričanje, da je dovolj, če proces deklarativno 
opredelimo in pričakujemo (ali pa tudi ne), 
da bo obrodil sadove. Bralcu prepuščam, da 
v razmišljanje tega odstavka umesti primera 
iz naše vsakdanje prakse.

Imamo povsem spodobno davčno zako-
nodajo, pa vendar davčna uprava objavlja 
seznam davčnih dolžnikov, katerih skupni 
davčni dolg dosega desetino letnega prora-
čuna. Imamo sodoben kazenski zakonik, pa 
vendar obsojence občasno izpustimo, pre-
den gredo na prestajanje kazni. 

Misija nemogoče
Na kratko povzeto je odgovorni za upra-

vljanje tveganj IT postavljen pred na videz 
nemogočo nalogo, ko mora ob vedno hitreje 
spreminjajočem se poslovnem okolju, vedno 
kompleksnejšem tehnološkem okolju, rasti 
nabora groženj, krajših rokih in praviloma 
enakih ali nižjih stroških ohraniti ali znižati 
stopnjo tveganja. Če organizacija deluje v re-
guliranem okolju, kot je finančna industrija, 
je njegova naloga še težja, saj regulatorji na 
tem področju postavljajo vedno strožje zah-
teve (Basel II, Solvency).

Splošna družbena klima in komunikacijski 
razkorak med vizijo vodstva ter svetom TB, 
Gb, virtualizacije in n-core 64 bit procesorjev 
sistemskih administratorjev odgovornemu 
pri tem nista prav nič v pomoč in ga dostikrat 
postavljata v položaj, ki ga še najlaže opiše-

Zmanjšati tveganja – misija 
nemogoče?
Ko smo pred nekaj leti ob začetku ustavljanja gospodarske rasti poslušali, da kriza predstavlja 
obenem nevarnost in priložnost, smo zadevo s kolegi komentirali, da lahko tako priložnost 
mirno izpustimo. A se je ta »priložnost« krepko zasidrala v našem vsakdanu in se kaže v 
usihanju naložb ter klestenju stroškov. Informacijski sistemi pri tem niso nobena izjema. 

T E H N O L O G I J A   I   V A R N O S T
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mo z izrazom »Izgubljeno s prevodom«. Vča-
sih pomislim, da bi tudi Ethan Hunt, glavni 
junak iz filma Misija nemogoče, v tem pri-
meru odvrgel očala, pozabil na vse skupaj, se 
obrnil na peti ter namesto na nalogo odšel na 
pivo.

Priprava
Za vsakim na videz nemogočim podvigom 

se skrivajo natančna analiza, ocena zmožno-
sti, premišljen izbor pripomočkov, priprava 
strategije in dolgotrajna vaja. 

Glede na običajno slovensko prakso, ko 
je vodja informatike odgovoren tudi za in-
formacijsko varnost, bomo v nadaljevanju 
to vlogo poimenovali kar direktor informa-
tike. Ta je torej pred nalogo, da na podlagi 
usmeritev vodstva glede stopnje tveganja, 
ki jo je pripravljeno sprejeti, opredeli obseg 
kontrolnega okolja in njegovo zrelost. Po-
vedano nekoliko drugače, odločiti se mora, 
kateri procesi s področja upravljanja IT so za 
obvladovanje tveganj najpomembnejši. To 
mu omogoča zmanjšati obseg dela in znižati 
stroške, dodatna prednost pa je, da je vpelja-
va kontrol lahko postopna.

V naslednjem koraku direktor informati-
ke pridobi oceno razkoraka med obstoječim 
stanjem in načrtovanim obsegom ter zrelo-
stjo kontrolnega okolja. Pomembno je, da 
ocena opisuje dejansko stanje celovito, ne-
pristransko in objektivno.

Pred odločitvijo o uporabljenih pripo-
močkih si bo moder direktor informatike z 
ekipo odgovoril na enostavno vprašanje: »V 
čem je oziroma bo informatika v organizaciji 
najboljša?« Tu ne gre za primerjavo znotraj 
organizacije, ampak za oceno in opredelitev 
konkurenčnih prednosti notranje informati-
ke in tudi posameznikov v njej v primerjavi 
s ponudniki storitev IT ter potencialnim is-
kalcem dela. Osebno postanem kar nekoliko 
žalosten, kadar v organizaciji med vrsticami 
zaznam tih odgovor na to vprašanje v smislu 
najboljšega poznavalca neke tehnologije ali 
najboljšega programerja. Z izkušnjami, pri-
dobljenimi v nekem okolju, se je težko kosati 
z ljudmi, ki se pri svojem delu dnevno sre-
čujejo s problemi različnih strank in naroč-
nikov. Tolažba, da smo tako specifični, pa bi 
morala pri vodstvu prižgati rumeno luč, saj 
lahko kaže na pomanjkljivo dokumentira-
nost sistemov in poskuse privatizacije znanja 
ter sistemov.

Ko direktor informatike izdela načrt po-
trebnih kontrol in informatiko umesti v per-
spektivo, napoči čas, da izbere pripomočke 
in izdela strategijo. Ker nabor pripomočkov 
do neke mere določa strategijo in obratno, je 
ta korak smiselno izvesti naenkrat. Med na-
bor pripomočkov štejejo referenčni okvirji, 
standardi in dobre prakse, storitve s področja 
IT in tehnološke rešitve. 

Navedimo le nekaj primerov referenčnih 
okvirov, standardov in dobre prakse: COBIT, 
ITIL, IEEE Software Engeneering Standards, 
ISO27000, CIS benchmarki. Splošno vodilo 

pri uporabi vsega navedenega (razen morda 
CIS benchmarkov) je, da je obseg implemen-
tacije treba prilagoditi potrebam in velikosti 
organizacije. Prevečkrat pozabljamo, da je 
vsebina tega gradiva odraz dejanskih potreb 
in izkušenj, večina pa ga je nastala za organi-
zacije z več deset tisoč zaposlenimi.

Storitvena ekonomija se je uveljavila tudi 
na področju IT: svetovanje, oblačne storitve, 
zunanje izvajanje … Izbor je tako omejen le 
z naročnikovim razmišljanjem. Ker je direk-
tor informatike skupaj s sodelavci opredelil 
vizijo, v čem je interna informatika najboljša, 
odpade marsikatera ovira pri izbiri in upora-
bi zunanjih storitev. Sodelavci se trudijo, da 
specialistično znanje zunanjih izvajalcev na 
čim bolj učinkovit način vtkejo v svoje delo in 
zagotavljanje kakovostnih storitev IT. S tem 
je odpravljena tudi marsikatera dilema, po-
vezana z dejstvom, da je delo mogoče oddati 
zunanjim izvajalcem, odgovornosti pa ne.

Tehnologija se razvija tako hitro, da se 
dnevno pojavljajo novi in dostikrat cenejši 
izdelki, uvedba katerih lahko pomembno 
zmanjša tveganja IT. Kako hiter je razvoj 
na tem področju, ponazorimo s primerom 
RAID. Kratica je prvotno pomenila »redun-
dant array of inexpensive disks«, kljub tej 
oznaki pa je na začetku tak sistem diskov stal 
toliko kot manjši avto. Danes lahko nekaj mi-
lijonkrat zmogljivejši in zanesljivejši sistem 
kupimo za del te cene.

Misija: nemogoče II.
S stališča zagotavljanja informacijske var-

nosti sta dva od najpomembnejših procesov 
upravljanje sprememb in zagotavljanje var-
nosti sistemov. Slednji se ukvarja z zaščito 
pred zlonamerno kodo, varovanjem omrežja 
in drugih načinov dostopa, zaščito strežni-
kov in klientov, upravljanjem identitete in 
dostopnih pravic, s fizičnim varovanje ter 
sledenjem in z ukrepanjem ob varnostnih 
dogodkih.

Poenostavljena slika informacijskega siste-
ma podjetja pokaže, da se pri izvajanju obeh 
procesov srečamo z velikim številom naprav 
in sistemov. Vsaka od naprav med črtkani-
ma črtama na sliki je kompleksen sistem s 
stotinami mogočih nastavitev, od katerih sta 
odvisni zanesljivost in varnost delovanja. Kot 
primer povejmo, da operacijski sistem Win-
dows po letu delovanja zajema okrog 15.000 
map z več kakor 100.000 datotekami. Zgodi 
se, da srečamo podjetje, ki ima skoraj toliko 
strežnikov kot zaposlenih. Za vso to množico 
sistemov skrbi več ljudi, zadolžitve so lahko 
deljene med zaposlene in zunanje izvajalce, 
kar vnaša dodatno tveganje zaradi razmeje-
vanja zadolžitev, različnih poslovnih kultur 
in postopkov dela. 

Organizacije imajo večinoma dovolj do-
bro opredeljene politike s področja upra-
vljanja sprememb in zagotavljanja varnosti 
sistemov. Več pomanjkljivosti srečamo pri 
izvajanju opredeljenih postopkov, še posebej 
tam, kjer je večji razkorak med deklarirano 

politiko in prevladujočo poslovno politiko 
organizacije. Primer takega razkoraka je ob 
praksi, da se izvedbene naloge in zahteve za 
spremembe podajajo ustno ali prek elektron-
ske pošte, zahteva, da mora biti odobritev za 
dostop do podatkov podana na predpisanem 
obrazcu v papirnati obliki. Da je vpeljava 
sprememb v poslovno kulturo ena od težjih 
nalog, kažejo različne raziskave s področja 
upoštevanja varnostnih politik. Ugotovljeno 
je, da zaposleni teh pogosto ne upoštevajo ali 
jih kršijo. Manj kakor polovica vprašanih je 
zatrdila, da jih vedno upošteva. 

Pri uveljavljanju deklariranih politik je 
učinkovito uporabiti pristop od zgoraj nav-
zdol v kombinaciji s pristopom od spodaj 
navzgor. Politikam upravljanja sprememb in 
varnostnih nastavitev se doda objektivne in 
lahko razumljive številske kazalnike, ki ka-
žejo doslednost izvajanja procesov. Primer 
takega kazalnika je število neodobrenih od-
stopanj od predpisanih osnovnih varnostnih 
nastavitev. Politike predstavimo vsem, na 
katere se nanašajo, in jih za njihovo izvajanje 
usposobimo.

Uvedba tehničnih kontrol in njihovih spre-
memb se vedno izraža na konfiguracijah sis-
temov, zato je mogoče z analizo konfiguracij 
ugotoviti odstopanja od predpisanih politik 
ter izračunati opredeljene kazalce. Če organi-
zacija nima opredeljenih kriterijev za ocenje-
vanje ustreznosti nastavitev ali nima znanja 
oziroma virov za izvedbo, si lahko pomaga z 
orodji in storitvami, ki bistveno pospešijo in 
poenostavijo to opravilo. Dodatna prednost 
zunanjega preverjanja je nepristranskost 
in neodvisnost. Če se organizacija odloči za 
preverjanje sistemov, ga v večini organizacij 
izvajajo skrbniki sistemov, ker imajo za to 
edini znanje. Tako nadzirajo svoje delo, kar 
postavlja verodostojnost takega preverjanja 
pod vprašaj.

Le neodvisna, ponovljiva in cenovno učin-
kovita analiza konfiguracij sistemov pokaže 
objektivno sliko nastavitev sistemov in skla-
dnosti izvajanja procesov upravljanja spre-
memb ter varnostnih nastavitev in zagotavlja 
stalni nadzor. 

Idealen scenarij?
Po opravljeni misiji se je Ethan obrnil in 

odšel. Gledalci pa smo vedeli, da se ponov-
no srečamo pri naslednji, še bolj nemogoči 
nalogi.

Dober direktor informatike ni tisti, brez ka-
terega organizacije in sodelavci ne zmorejo, 
ampak tisti, ki lahko kadar koli prepusti svoje 
delo naslednikom. Prav ta zamenljivost, brez 
škode za doseženo kakovost storitev, je do-
kaz, da je dobro opravil svoje delo. Za sabo 
pušča motivirane sodelavce ter dokumenti-
rane, ponovljive in merljive procese, ki zago-
tavljajo predvidljivo kakovost storitev IT.

Potrditev, da zmore tudi v zaostrenih raz-
merah vzpostaviti učinkovit sistem upravlja-
nja tveganj IT, pa je zanj zagotovilo in najbolj-
ša popotnica za uspeh pri bodočih izzivih. 6
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V
ečina korespondence, vezane na 
poslovanje, se dandanašnji pošilja 
elektronsko in je ključnega pome-
na za normalno poslovanje pod-

jetja. Drugi razlog za skrbno arhiviranje 
je morebitna katastrofa oziroma uničenje 
podatkovnega centra. Naslednji razlogi so 
regulative in izpolnjevanje zahtev različnih 
organov, ki so v vsaki državi drugačne, kot 
so arhiviranje za kasnejšo morebitno upo-
rabo v pravnih zadevah, različnih preiska-
vah, eden od pomembnih dejavnikov pa je 
postala tudi njena velikost. Z arhiviranjem 
jo umaknemo s poštnega strežnika ter ga s 
tem razbremenimo in zmanjšamo čas, po-
treben za izdelavo varnostnih kopij.

V Sloveniji arhiviranje elektronske pošte 
opredeljuje zakon o varstvu dokumentar-
nega in arhivskega gradiva ter arhivih, o 
katerem smo že pisali v preteklih številkah. 

V nadaljevanju si bomo ogledali nekaj 
programskih rešitev, ki omogočajo arhivi-
ranje elektronskih poštnih sporočil, tehno-
logije, ki jih uporabljajo, in vsestranskost 
teh rešitev. Predvsem smo se osredotočili 
na arhiviranje Microsoftovega Exchange 
strežnika, saj je ta kar pogost v slovenskih 
podjetjih. Vsa ogledana programska orodja 
omogočajo različna kompleksna iskanja, 
shranjevanje elektronske pošte po časovnih 
parametrih (dolgoročno, kratkoročno), ne-
katera pa podpirajo še t. i. litigation hold, s 
katerim lahko izbrano elektronsko sporoči-
lo zamrznemo, da ga uporabnik ne more iz-
brisati ali kakor koli spremeniti, kar največ-
krat pride v poštev pri kakšnih sporih, kjer 
je lahko elektronska pošta eden od dokazov 
v postopku. 

Preizkusili smo deveterico, kljub temu 
pa zmagovalca ne bomo razglasili. Potrebe 
podjetij so namreč nadvse pisane in končni 
izbor naj bo zato prepuščen zahtevam po-
sameznih organizacij.

GFI MailArchiver
Programska oprema podjetja GFI že 

v osnovni namestitvi podpira strežnike 
Microsoft Exchange od različic 2003 do 
2013, zna arhivirati elektronsko pošto iz 
Microsoftove oblačne storitve Office 365 
ter se povezati z drugimi poštnimi strežniki 
prek protokola Imap. 

GFI MailArchiver privzeto arhivira ele-

ktronsko pošto v podatkovno zbirko SQL, 
kar je dokaj kontroverzno. Po eni strani s 
tem dobimo hitro dostopne podatke, dobro 
poindeksirane po ključnih frazah, po drugi 
pa imamo težavo, saj moramo skrbeti za 
podatkovno zbirko, arhiv te (arhiv arhiva) 
in ne nazadnje potrebujemo še licenco za 
strežnik SQL, če ga že nimamo v podjetju. 
Mogoče je nastaviti tudi kombinacijo shra-
njevanja v zbirko SQL in datotečni sistem.

Vtičnik za Outlook omogoča dostop do 
arhiva v posebni mapi z imenom GFI Mai-
lArchiver Mailbox. Arhiv lahko uporabniki 
preiščejo tudi prek spletnega vmesnika ali 
Imap protokola.

MailArchiver ima le omejeno možnost 
integracije v spletno različico odjemalca za 
Exchange OWA (Outlook Web Access), in to 
le za različici 2007 in 2010, a še to je treba 
opraviti ročno.

Za arhiviranje GFI MailArchiver uporablja 
Exchangeevo funkcionalnost Journaling, za 
uvoz obstoječe elektronske pošte pa ponuja 

uvoz iz datotek PST in iz poštnega predala. 
Omogoča tudi izvoz arhiva v datoteko PST.

Archive Attender
Archive Attender ima poleg različice za 

Microsoft Exchange na voljo tudi različico 
za Domino strežnik. Elektronsko pošto ar-
hivira v datotečni sistem in s tem odpravi 
potrebo po dodatni podatkovni zbirki. Med 
samodejnim uvozom datotek PST sam ugo-
tovi, čigave so, in jih pravilno uvozi. Poleg 
elektronske pošte zna arhivirati tudi stike, 
opravila, koledarje, dnevnike in zaznamke. 

Archive Attender zna arhiv elektronske 
pošte tudi deduplicirati in s tem izrazito 
zmanjšati njegovo velikost. Uporabniki lah-
ko iščejo po arhivskih elektronski sporoči-
lih bodisi iz Outlooka ali pa iz Outllok Web 
Accessa. Med uvozom iz datotek PST Ar-
chive Attender zamenja elektronsko pošto 
z datoteko HTML in povezavo do arhivira-
nega sporočila ter s tem omogoča popolno 
odstranitev datotek PST, ki povzročajo sive 

Arhiviranje elektronske pošte
Odkar zares množično komuniciramo prek elektronske pošte in je ta že davno prevzela tudi 
odločilno vlogo pri poslovnih stikih, se administratorji v potu svojega obraza ubadajo z njenim 
skladiščenjem in arhiviranjem. 

T E H N O L O G I J A   I   P R E I Z K U S
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lase uporabnikom predvsem takrat, ko se 
pokvarijo.

Archive Attender je zanimiv izdelek, mal-
ce šepa le dokumentacija, saj nekaterih na-
stavitev nismo znali opraviti brez uporabe 
priljubljenega iskalnika, s katerim smo po-
iskali pravo pot.

Sonian Email Archiving
Sonian Email Archiving je storitev arhi-

viranja elektronske pošte v oblaku. Podpi-
ra Microsoft Exchange, Office 365, Lotus 
Notes, iNotes, Novell GroupWise, Gmail, 
Zimbra, Kerio, Rackspace in še nekaj drugih 
poštnih sistemov. Sonian Email Archiver za 
svojo shrambo in delovanje uporablja Ama-
zonovo EC2 okolje z 99,99-odstotno dose-
gljivostjo. 

Storitev je licencirana na število poštnih 
predalov in v primerjavi z nekaterimi dru-
gimi ponudniki ponuja neomejen prostor 
za arhiv elektronske pošte. Poleg elektron-
ske pošte lahko v Sonian shranimo tudi 
preostale uporabniške datoteke, za katere 
želimo, da so varno shranjene in poindeksi-
rane.

Sonian nima nikakršne integracije v Ou-
tlook in ima na voljo svoj spletni vmesnik, ki 
- odvisno od pravic - dovoljuje uporabniku 
iskanje po celotnem arhivu.

Metalogix Archive Manager
Archive manager podpira Microsoft 

Exchange od različice 2000 naprej. Arhive 
shranjuje bodisi v MS SQL ali Oracle relacij-
sko podatkovno zbirko, zna pa tudi shranje-
vati v oblačne platforme, kot so Amazon S3, 
Windows Azure, Nirvanix, Rackspace, EMC 
Atmos in druge. Njegova prednost je pod-
pora hibridnim postavitvam – osnovno po-
stavitev lahko naredite lokalno, kasneje pa 
migrirate v katero od priljubljenih oblačnih 
platform. 

Program podpira shranjevanje v tako 
imenovano Single Instance Store (SIS), kjer 
so enaki elementi (priponke, elektronska 
pošta …) shranjeni samo enkrat in s tem 
omogoča občutno zmanjšanje porabe dis-
kovnih resursov. 

Ena od prednosti Archive Managerja je 
tudi pomoč pri migraciji med različicami 
Exchange strežnikov (lokalno–lokalno, lo-
kalno–oblak, oblak–lokalno), saj omogoča, 
da se obstoječe bližnjice do arhivske elek-
tronske pošte gladko selijo v novo okolje. 

Symantec Vault
Symantecov Vault je na voljo kot lokalna 

namestitev z možnostjo integracije v oblak 
Nirvanix ali pa kot popolnoma oblačna sto-
ritev.

Za osnovo so pri Symantecu vzeli kar svoj 
Backup Exec oziroma tehnologijo iz nje-
ga z imenom Data Loss Prevention (DLP). 
Vault zna pri arhiviranju samodejno zaznati 
občutljive informacije, kot so številke ban-
čnih računov, telefonske številke, in lahko te 

umakne oziroma naredi, kar v administra-
cijski konzoli nastavimo. Vault zna poleg 
elektronske pošte arhivirati tudi datoteke, 
Sharepoint knjižnice in celo uporabniške 
račune v spletnih mestih, kot so Facebook, 
Twitter in LinkedIn. 

Vgrajena deduplikacija vseh vsebin za-
gotavlja, da bo podatek zapisan samo en-
krat, čeprav se v arhivu pojavlja večkrat. 
Samodejno klasificiranje elektronske pošte 
pa omogoča kasnejše hitrejše iskanje po 
arhivu. Vault se lepo integrira v Outlook in 
Outlook Web Access, prav tako pa omogoča 
dostop do arhiva prek svojega vmesnika.

Quest Archive Manager
Arhive Manager zna arhivirati elektron-

sko pošto iz MS Exchange, Novell GroupWi-
se in še nekaterih poštnih strežnikov. Za pra-
vilno indeksiranje in iskanje po priponkah 
uporablja kar Microsoftov Office Filter Pack 
(kot ga tudi Exchange 2007 in 2010). S tem 
omogoča vsebinsko iskanje po vseh podpr-
tih priponkah. Za preiskovanje datotek PDF 
uporablja Adobov ali pa Foxitov filter. Ker je 
treba namestiti kup dodatne programske 
opreme, ki seveda zahteva vzdrževanje in 
krpanje varnostnih lukenj, Questov Archive 
Manager ne bi bil naša prva izbira.

Integracija je omogočena v Outlook, 
medtem ko sta za neposredno iskanje na 
voljo spletna različica in različica za mobil-
ne naprave. Od mobilnih naprav so podprte 
naprave Blackberry in Windows Mobile 5.0. 

Archive manager poleg standardnih oro-
dij za uvoz elektronske pošte iz lokalnih ar-
hivov ponuja tudi vmesnik API, ki ga lahko 
podjetja vgradijo v svoje aplikacije, kot so 
CRM in druge, in prek njega dostopajo ne-
posredno do arhivske pošte in priponk. Iz-
voz pa je podprt še v datoteke MSG, EML in 
PST.

MailArchiva
MailArchiva je bil edini izdelek, ki je na 

voljo tudi v brezplačni različici, in sicer v 
treh okusih: za ponudnike internetnega 
prometa, podjetja in kot brezplačna razli-
čica.

Podpira arhiviranje s strežnikov Exchange 
2000-2013, Postfix, Sendmail, Qmail, iMail, 
Lotus Notes, Zimbra in še nekaj drugih. Teče 
lahko na Microsoftovi platformi, Linuxu ali 
Solarisu. Dodatek za Outlook omogoča is-
kanje po arhivu neposredno iz Outlooka, 
sicer pa lahko iščemo prek spletnega vme-
snika. 

Omogoča tudi avtenticiranje prek Aktiv-
nega imenika, LDAP protokola, Googlove 
avtentikacije in podpira tudi Windowsovo 
enojno prijavo (Single Sign-on authentica-
tion).

V brezplačni različici manjka dedupli-
kacija, nekaj naprednih funkcionalnosti 
iskanja po arhivu, izvoz več elektronskih 
sporočil naenkrat, podpora za več Exchan-
ge strežnikov in več Exchange podatkovnih 

zbirk, po zmogljivosti pa je malce počasnej-
ši od plačljive različice, za katero trdijo, da 
je primerna za 20.000 uporabnikov. Arhivi-
ranje poteka z do 160 sporočili na sekundo, 
iskanje pa med 60 milijoni sporočil v manj 
kot dveh sekundah. Za boljšo stabilnost in 
večjo razpoložljivost jo lahko namestimo v 
visoko razpoložljivostni način v gručo oz. 
HA Cluster.

Exclaimer Mail Archiver
Exclaimer je bolj poznan po svojem do-

datku za Microsoft Exchange, s katerim do-
dajamo v elektronsko pošto svoje podpise, 
opozorila in druge napise. V svojem port-
felju pa imajo tudi cenovno dokaj ugodno 
rešitev za arhiviranje elektronske pošte Mail 
Archiver. Mail Archiver za shranjevanje ar-
hiva ne uporablja zbirke, ampak shranjuje 
datoteke kar v datotečni sistem oziroma 
oblačno storitev shranjevanja podatkov. 
Mail Archiver se integrira v Outlook, za do-
stop prek spleta pa sta na voljo mobilni por-
tal, primeren za telefone in tablice, ter funk-
cijsko bogatejši portal za vse ostale naprave. 

Vgrajena deduplikacija omogoča manjše 
arhive, saj je so dokumenti ali elektronska 
sporočila shranjeni samo enkrat, četudi so 
del več poštnih predalov. Uporabniki lahko 
na podlagi svojih pravic sami restavrirajo 
arhivirano elektronsko pošto v svoje nabi-
ralnike, lahko pa to naredi administrator 
oziroma pooblaščena oseba. 

Microsoft Exchange
Tudi Exchange ima funkcijo arhiviranja 

elektronske pošte. Seveda ni tako napredna, 
kot so nekatere prej predstavljene rešitve, 
nekaterim uporabnikom pa prav gotovo za-
dostuje. Za uporabo te funkcionalnosti po-
trebujemo Enterprise Client Access Licence 
(CAL). Vklop arhiviranja je trivialen - v kon-
zoli izberemo Enable Arhcive, in to je vse. 
Prav tako lahko to naredimo iz Power Shell 
ukazne vrstice, le da tam še lažje dodamo 
kriterije, po katerih najdemo uporabniške 
poštne predale, za katere želimo, da se ar-
hivirajo.

Dostop do arhiva je mogoč prek spletne-
ga vmesnika OWA ali Outlooka. Omeniti je 
treba še to, da arhiv prikaže le Outlook iz pa-
keta Office Professional Plus. Slabost vgra-
jenega arhiviranja v Exchange je tudi, da 
elektronsko pošto arhivira v isto zbirko, kjer 
je uporabnikov poštni predal, in tako arhiv 
ni fizično ločen od primarnega poštnega 
predala. Prav tako lahko pride do težav pri 
dostopu do arhiva, če je bil uporabnik izbri-
san iz sistema, saj se po privzetem (to na-
stavitev lahko spreminjamo globalno) času 
izbriše tudi arhiv. 

Za uporabnike, ki že imajo Enterprise 
CAL in ne želijo investirati v dodatno arhi-
vsko rešitev, hkrati pa se zavedajo limitov, ki 
jih ta rešitev ponuja, je vgrajeno arhiviranje 
dobra rešitev, vsi drugi pa bodo verjetno po-
segli po drugih rešitvah. 6
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Draytek Vigor 2960
Zanesljiva in varna povezava z interne-

tom je za podjetja postala nujnost. Posebej 
pomemben je vidik varnosti, saj se število 
napadov prek interneta iz leta v leto pove-
čuje. Dobro rešitev za omenjeni težavi po-
nuja tajvansko podjetje Draytek s svojim 
novejšim modelom Vigor 2960. Naprava je 
profesionalni gigabitni SSL VPN-usmerje-
valnik z dvojnim vhodom WAN, ki omogoča 
visoko stopnjo dostopnosti, saj v primeru 
prekinitve povezave z internetom, ta samo-
dejno preklopi na drugi vir. Z dvema loče-
nima povezavama omogoča usmerjevalnik 
tudi izenačevanje obremenitve (Load Ba-
lancing). V primeru izpada obeh povezav, 
pa nam proizvajalec obljublja še dodatno, 
tretjo povezavo, preko mobilnega omrežja 
3/4G. V ta namen boste v prosto režo USB 
vključili razširitveni ključek, ki bo služil kot 
mobilni modem. Omenjena možnost tre-
nutno še ne deluje, obljubljajo pa jo z eno 
prihodnjih nadgradenj programske opre-
me usmerjevalnika (Firmware). Poleg dveh 
vhodov WAN ima usmerjevalnik vgraje-
ne štiri gigabitne vhode LAN. S podporo 
označevanja paketov lahko oblikujemo do 
20 različnih navideznih lokalnih omrežij 
(Tag Based VLAN). Kot smo že omenili, je 
usmerjevalnik tudi zmogljiv koncentrator 
VPN, saj omogoča kar 200 vzporednih IP-
sec VPN-povezav in 100 SSL VPN-povezav. 
Poleg omenjenih protokolov VPN podpira 
še protokola PPTP in L2TP. Naj omenimo še 
možnost trunk VPN, ki zelo poveča zmoglji-
vost omrežja VPN. Vigor 2960 vzpostavi dva 
vzporedna tunela VPN prek različnih pove-
zav WAN, kar poveča skupno hitrost. Poleg 
tega v primeru izpada ene izmed povezav 

WAN lahko prenos VPN poteka prek druge. 
Nismo pozabili na varnost. Usmerjevalnik 
ima vgrajen zmogljiv požarni zid, ki omo-
goča natančno filtriranje prometa na ravni 
uporabnika. Tako lahko npr. onemogočimo 
dostop do Facebooka, Messengerja ipd. Ali 
pa onemogočimo samodejen prenos neka-
terih vrst datotek (Java applet, ActiveX vtič-
niki itd.). Prav tako lahko sistem samodejno 
zazna in prepreči napade DoS/DDoS in IP 
address spoofing.

InHand InRouter 791
Dandanes si težko predstavljamo življe-

nje brez mobilnosti. Dostop do interneta 
imamo praktično na vsakem koraku. Zah-
teve industrije pa so nekoliko drugačne od 
želja običajnih uporabnikov. Tako so nastali 
izdelki, kot je opisani industrijski mobilni 
usmerjevalniki InHand InRouter serije 7x1. 
Njegova glavna značilnost je visoka stopnja 
trpežnosti, saj je izdelan po standardu za-
ščite IP30. Usmerjevalnik deluje v najzah-
tevnejših okoljskih pogojih, saj po zagoto-
vilih proizvajalca prenese temperature med 

‒25 do +75 °C. Poleg delovanja v zahtevnih 
okoljskih pogojih pa usmerjevalnik omo-
goča tudi dobre tehnične lastnosti. Vgrajen 
ima namreč modem HSUPA in podporo 
varnemu povezovanju VPN po standardih 
IPSec/PPTP/L2TP/GRE/OpenVPN. Nanj je 
mogoče priklopiti tudi omrežno napravo, 
saj je na ohišju vhod Ethernet 10/100. Tega 
lahko uporabimo kot redundantno žič-
no spletno povezavo WAN. Usmerjevalnik 
upravljamo prek grafičnega uporabniškega 
vmesnika ali telneta. Obstaja tudi možnost 
upravljanja prek centralne upravljavske 
platforme InHand Network Cloud.

Synology DiskStation 
DS1813+

Tajvansko podjetje Synology je bilo še 
pred leti neznanka na trgu omrežnih dis-
kovnih polj (NAS), danes pa lahko govorimo 
o njem kot o vodilnem na tem področju. Za-
radi vse večje količine podatkov, s katerimi 
podjetja upravljajo pri svojem poslovanju, 
so potrebe po tovrstnih napravah vse ve-
čje. To se kaže tudi v številu novosti na tem 

Novi izdelki in storitve
V podjetjih sta varnost in zanesljivost ključnega pomena. Ogledali smo si zmogljiv 
usmerjevalnik, ki zagotavlja varne in zanesljive prenose podatkov. Preverili smo, kaj je novega na 
področju omrežnih diskov. Preizkusili smo tudi prenosnik, ki je v resnici hibrid med prenosnikom 
in tablico.

T E H N O L O G I J A   I   N E  S P R E G L E J T E

l u k a  k r o p i v n i k

Kaj:  usmerjevalnik
Izdeluje: Draytek, www.draytek.com
Prodaja: Telos, d. o. o.
Neto cena: 360 EUR.

✓   Dvojni WAN, zmogljivost.
✗    Nima WLAN.

Draytek Vigor 2960
Kaj: mobilni usmerjevalnik
Izdeluje: InHand Networks, www.inhandnetworks.com
Prodaja: Telos, d. o. o.
Neto cena: 295 EUR.

✓   VPN.
✗    Cena.

InHand InRouter 791
Kaj: omrežni disk
Izdeluje: Synology, www.synology.com
Prodaja: Xenon Forte, www.xenon-forte.si
Neto cena: 810 EUR.

✓   Zmogljivost.
✗    Plastična vodila za diske.

Synology DiskStation DS1813+

draytek vigor 2960
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področju, ki jih kupci komaj še dohajajo. 
Diskstation DS1813+ je omrežno diskovno 
polje, ki ob pomoči razširitvenih modulov 
omogoča hrambo do 72 TB podatkov. V 
osnovno ohišje lahko namestimo do osem 
diskov 4 TB, velikosti 3.5 ali 2.5 inča z vodi-
lom SATA II. Diske je mogoče združevati v 
različna polja RAID, odvisno od tega, kaj že-
limo doseči. Podpira Synology Hybrid RAID, 
Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 
in RAID 10. Dodatno lahko na napravo pri-
ključimo tudi zunanje diske, saj ima poleg 
standardnih USB 2.0 tudi hitrejše USB 3.0 in 
priključke eSATA. Poleg zunanjih diskov pa 
še do dva tiskalnika USB, ki ju na ta način 
spremenimo v omrežna. Za hitro obdela-
vo podatkov skrbi dvojedrni procesor ter 2 
GB RAM-a delovnega spomina, ki ga lah-
ko po potrebi nadgradimo na 4 GB. Sistem 
ima vgrajene kar 4 gigabitne vhode LAN, ki 
jih je mogoče združevati. S tem dosežemo 
hitrosti branja do ca. 350 MB/sekundo ter 
hitrost pisanja do 280 MB/sekundo v pri-
meru namestitve diskovnega polja RAID 5. 
Napravo poganja lasten operacijski sistem 
imenovan DiskStation Manager (DSM), ki 
je tudi za neuke uporabnike priprave dis-
kovnih polj enostaven za uporabo. Poleg 
osnovne funkcije pa DiskStation omogoča 
tudi dodatne možnosti, kot so DNLA/UpnP 
strežnik za prenos multimedijskih vsebin, 
podporo delu s slikami (Photo station), 
iTunes strežnik ter podporo nadzornim ka-
meram. Na voljo imamo tudi vrsto aplikacij 
za pametne telefone, kar še dodatno razširi 
njegovo uporabnost. Mac OSX uporabniki 
imajo na voljo možnost shranjevanja var-
nostnih kopij po standardu Time Machine. 
Windows uporabniki pa si lahko namestijo 
namenski program za izdelavo varnostnih 
kopij imenovan Synology Data Replicator. 
Bolj varno poslovanje DiskStation omogoča 
s prenosom podatkov v oblačne storitve, kot 
je npr. Amazon S3, ali pa podatke dodatno 
kopiramo na zunanje diske priključene na 
vhode USB ali eSATA.

Synology DiskStation DS213j
Manj napredno, in seveda temu primer-

no cenejšo, različico omrežnega diskovnega 
polja predstavlja model DS213j. Namenjen 
je manjšim podjetjem, ki so se odločila za 
nakup prve tovrstne naprave, ali pa za za-
menjavo že obstoječe, ki je manj zmogljiva. 
V napravo lahko namestimo dva trda disk 
z največjo kapaciteto 4TB/disk. Lahko ju 
združimo v diskovna polja: Synology Hybrid 

RAID, Basic, JBOD, RAID 0 in RAID 1. Do-
datno lahko nanjo priključimo zunanji disk 
prek USB vrat. Žal USB deluje le s hitrostjo 
po standardu 2.0. DiskStation priklopimo v 
omrežje prek gigabitnega omrežnega pri-
ključka, ki podpira prebujanje po standardu 
WOL (Wake on LAN). Največja hitrost bra-
nja podatkov v primeru namestitve RAID1 
je 100 MB/sekundo, pisanja pa do 70 MB/
sekundo. Napravo poganja enojedrni pro-
cesor in ima vgrajenega 512 MB delovnega 
spomina. Tudi model DS213j poganja lasten 
operacijski sistem DiskStation Manager. 
Napravo lahko spremenimo v zmogljivo 
multimedijsko postajo, ki pa bo verjetno 
bolj kot v podjetjih dobrodošla pri domačih 
uporabnikih. 

HP Elitebook Revolve 810
HP Elitebook Revolve 810 je križanec 

med običajnim prenosnikom in tablico. 
Transformacija v tablico je zanimiva, saj ne 
odklopimo zaslona, kot je to npr. pri Asus 
Transformerju, temveč zaslon enostavno 
obrnemo in ga zložimo na tipkovnico. Ta 
način »transformacije« nam ponuja zani-
mivo možnost obračanja zaslona, ki se izka-
že za zelo uporabno pri predstavitvah. Ker 
ostane spodnji del pritrjen na zaslon v »ta-
bličnem« načinu, je oblika hibrida tanka in 
lahka. Ohišje iz zlitine magnezija in alumi-
nija je gumirano, kar omogoča prijetno pre-
našanje in uporabo. Od svojega predhodni-
ka je za 30 odstotkov tanjši in 20 odstotkov 
lažji. Zaslon prenosnika je velik 11,6 palcev 
in je na dotik. Podpira hkraten dotik desetih 
prstov, zato je odzivnost grafičnega vmesni-
ka velika. Največja ločljivost je 1366 x 768, 
kar je dovolj za večino opravil. Prav tako je 
vidni kot dovolj širok za delo v načinu tabli-
ce. Zaslon ima zaščito pred praskami – na-
rejen je iz Corning Gorilla Glass 2.

Tipkovnica je osvetljena iz ozadja in zago-
tavlja osnovno zaščito pred politjem tekoči-
ne. Čeprav je ohišje manjše, sta velikost tipk 
in razmik med njimi dovolj velika za udobno 
delo. Na zadnji strani ohišja najdemo dvoje 
vrat USB 3.0, DisplayPort in Ethernet vrata. 
Poleg omenjenih priključkov so ob strani 
še priključek za delovno postajo, vhod za 
priklop slušalk in reža za kartico microSD. 
Vgrajena kamera zmore ločljivost 720p, kar 
je dovolj za opravljanje Skype video klicev. 
Hibrid lahko kupimo z različno zmogljivimi 
procesorji (Intel i7-3687U, Intel i5-3437U ali 
pa Intel i3-3227U). Vgrajenega ima 4GB ali 
8GB delovnega pomnilnika, odvisno od mo-
dela. Za hranjenje podatkov uporablja hitri 
disk SSD velikosti 256 GB. Vgrajena Intelova 
grafična kartica ni namenjena igranju igric, 
vendar bo za vsakodnevna opravila dovolj 
zmogljiva. Brez težav si boste lahko ogledali 
tudi kakšen film v polni ločljivosti. 

Avtonomija Revolveja je po specifikaci-
jah proizvajalca več kot 8 ur, v praksi pa kar 
drži. Seveda je to odvisno od tega, kaj bo-
ste z njim počeli. Poleg brezžične omrežne 
kartice ima Revolve tudi ostale lastnosti, ki 
jih pri tablici ne smemo pogrešati – meril-
nik pospeška, senzor osvetlitve, digitalni 
kompas, žiroskop in tehnologijo brezžične-
ga prenosa podatkov na razdalji do 10 cm 
(Near Field Communication). 6

Kaj: omrežni disk
Izdeluje: Synology, www.synology.com
Prodaja: Xenon Forte, www.xenon-forte.si
Neto cena: 165 EUR.

✓   Zmogljivost.
✗    Nima USB 3.0.

Synology DiskStation DS213j
Kaj: hibrid med prenosnikom in tablico
Izdeluje: HP, www.hp.com
Prodaja: Še ni v prodaji.
Neto cena: Okoli 1.200 EUR.

✓   Zmogljivost.
✗    Cena.

HP Elitebook Revolve 810

HP elitebook revolve 810
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Z
nanje, ki ga je Watson tedaj upo-
rabljal, je predstavljalo več kot 200 
milijonov strani besedil v naravnem 
jeziku. Ta količina je približno enako-

vredna milijonu knjig. Za obdelavo ogromnih 
količin besedila Watson uporablja izjemno 
zmogljivo kombinacijo strojne in programske 
opreme. Strojna oprema vključuje 2880 jeder 
POWER7 v gruči devetdesetih strežnikov IBM 
Power 750, programska oprema pa je visoko 
paralelna implementacija več kot 100 različ-
nih tehnik obdelave naravnega jezika, iskanja 
in tvorbe hipotez, ocenjevanja podpornih 
podatkov, tehnik združevanja in razvrščanja 
rezultatov. Paralelnost omogoča, da Watson 
najde odgovor v izredno kratkem času. Poleg 
metod umetne inteligence pa ONJ zahteva 
tudi jezikoslovna in računalniška znanja. 
Pogosto se metode ONJ uporabljajo za razu-
mevanje naravnega jezika. Slednje se nanaša 
predvsem na pretvorbo naravnega jezika v 
neke vrste formalni zapis, ki enoumno pred-
stavi zapisano znanje. V praksi ONJ pomeni, 
da besedilo obdelamo v naslednjih korakih: 
pretvorba v golo besedilo, identifikacija je-
zika, razčlenjevanje na posamezne enote 
(besede, stavki), označevanje besednih vrst, 
razpoznava poimenovanih entitet in končno 
še formalizacija znanja.

Pretvorba v golo besedilo
Večina javno dostopnega gradiva je zapi-

sanega v enem od formatov za oblikovanje 
besedila, bodisi gre za  dokumente v forma-
tih Adobe Pdf, Microsoft Office, OpenOffice, 
spletne strani v HTML ali kaj drugega. Vsem 
formatom je skupno, da so namenjeni pred-
stavitvi besedila, ne pa neposredni strojni 
obdelavi. Kot taki vsebujejo mnoge metapo-
datke o velikosti in oblikovanju pisave, polo-
žaju in oblikovanju vstavljenih slik itd. Vsi ti 
podatki pa za strojno obdelavo besedila niso 
nujno potrebni, zato jih pri večini aplikacij 
obdelave naravnega jezika odstranimo in 
vsebino posameznega dokumenta shranimo 
kot navadno besedilo oziroma v formatu .txt. 
Mnoge od teh podatkov pa nekatere aplikaci-

je ONJ vseeno potrebujejo. Na primer spletni 
iskalniki zadetek v naslovu obtežijo kot bolj 
pomemben v primerjavi z zadetkom drugje v 
besedilu. Oblikovanje namreč do neke mere 
nakazuje pomembnost posameznih besed. 
Denimo, besedilo, ki ga želimo poudariti, za-
pišemo krepko, naslove oblikujemo tako, da 
podajo informacijo o vsebini dokumenta itd. 
Torej določene aplikacije ONJ te informacije 
potrebujejo in tam pretvorba v golo besedilo 
ni več tako enostavna. Če pa smo pripravljeni 
na oblikovanje pozabiti, za pretvorbo različ-
nih formatov v golo besedilo obstaja množi-
ca orodij. V operacijskem sistemu Windows 
je standard za to vrsto obdelave iFilter. To je 
neke vrste ogrodje in predpiše metode, ki jih 
implementirajo razvijalci posameznega for-
mata (za PDF tako Adobe implementira filter, 
ki pridobi golo besedilo iz dokumentov PDF). 
iFilter uporabljajo mnoge Microsoftove apli-
kacije (SQL Server in namizna različica iskal-
nika Bing), ki potrebujejo pretvorbo iz različ-
nih formatov v golo besedilo. Zanimiva izbira 
za pretvorbo različnih formatov v golo bese-
dilo je uporaba urejevalnika besedil Abiword 
(http://abisource.org/). Abiword deluje tako 
na MS Windows kot tudi na Linuxu in omo-
goča uporabo ukazne vrstice za pretvorbo 
med formati. Uporabo lahko vidimo na na-
slednjem ukazu, ki pretvori dokument v for-
matu PDF v tekstovno datoteko:  abiword 
--to=txt dokument.pdf.

Identifikacija jezika
Naravni jeziki se med seboj razlikujejo in 

pogosto morajo metode ONJ upoštevati po-
sebnosti posameznih. Predpogoj, da lahko 
obdelavo prilagodimo posameznemu jeziku, 
je samodejna identifikacija jezika, v katerem 
je obdelovano besedilo zapisano. Med jeziki, 
ki se razlikujejo že po abecedi, je dokaj zane-
sljiva metoda identifikacije jezika že pojav 
značilnih črk obravnavanega jezika. Če pri-
merjamo, na primer, angleški in slovenski 
jezik, opazimo, da angleška abeceda ne vse-
buje šumnikov (š, č, ž), slovenska abeceda pa 
ne nekaterih angleških črk (x, y, w). V praksi 

identifikacija jezika ni tako enostavna. Če, 
recimo, angleški mediji poročajo o politič-
nem dogajanju v Sloveniji (»Alenka Bratušek 
will replace Janez Janša as prime minister«), 
pride do mešanja obeh abeced (angleško be-
sedilo vsebuje črke iz slovenske abecede). Iz 
predstavljenega primera je razvidno, da raz-
poznava jezika zgolj z iskanjem pojavitve črk 
ni vedno uspešna. Po drugi strani pa je res, da 
se v angleščini tuje črke pojavijo dosti redkeje 
kot črke angleške abecede. Pravzaprav velja, 
da se pogostost pojavitve posameznih črk 
razlikuje po jezikih. 

Pogostost pojavitve v določenem jeziku 
kajpak dobimo tako, da preprosto prešteje-
mo, kolikokrat se neka črka pojavi. Če to na-
redimo pri dovolj veliki množici besed (nekaj 
milijonov), imamo dokaj dobro oceno, kako 
pogosto se posamezne črke pojavijo v nekem 
jeziku. Za slovenski jezik so, recimo, najpogo-
stejše črke: a (11 odstotkov), i (9,63 odstotka), 
e (8,67 odstotka) itd. Pogostost pojavitve vseh 
črk slovenske abecede je prikazana na spo-
dnji sliki. 

Ker pa so pri nekaterih jezikih iste črke 
enako pogoste, lahko pristop razširimo na 
črkovne pare, ki jih sestavljata po dve črki, 
in opazujemo njihovo pogostost pojavitve. 
V slovenskem jeziku na primer najpogosteje 
skupaj nastopajo naslednji črkovni pari: »ni«, 
»ra« in »st«. Postopek določanja najpogostej-
ših črk jezika oziroma črkovnih parov imenu-
jemo modeliranje jezika. Model jezika pred-
stavlja porazdelitev pogostosti posameznih 
črk. Da bi bil pristop univerzalen, ga lahko 
razširimo na poljubno število črk.

Namesto črk pa lahko uporabimo tudi 
druge enote. Za poljubno število črk oziroma 
enot se uporablja termin n-gram. Oznaka n 
pomeni, koliko enot je v modelu, gram pa je 
izbrana enota (npr. črke ali besede). Če želi-
mo določiti jezik neznanega besedila, potre-
bujemo model vsakega jezika, v katerem je 
lahko zapisano besedilo. Model, kot smo že 
povedali, ustvarimo tako, da obdelamo velike 
količine besedil (večja količina besedil pome-
ni bolj točen model) v tem jeziku in ustvari-

Z goro besedil do uporabnih 
podatkov
Vsi poznamo IBM-ov superračunalnik Watson. Watson je bil razvit kot sistem za pridobivanje 
odgovorov na zastavljena vprašanja in na zenitu svoje slave je sodeloval v kvizu Jeopardy ter 
gladko zmagal. Da bi dobili osnovno predstavo, kako delujejo sistemi, kot je Watson, želimo na 
kratko predstaviti področje obdelave naravnega jezika (ONJ). ONJ je podveja umetne inteligence. 
To znanstveno področje raziskuje sisteme, ki so sposobni samostojno dojemati okolje in tvoriti 
inteligentne odločitve.
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mo n-gram modele (n je običajno med 1 in 5). 
Ob identifikaciji jezika enak postopek, torej 
izdelavo modela, izvedemo z dokumentom, 
jezik pa nato identificiramo tako, da poišče-
mo, kateremu modelu jezika je model doku-
menta najbolj podoben.

Razčlenjevanje
Osnova za vse nadaljnje korake je razčle-

nitev besedila na posamezne enote: besede, 
stavke in odstavke. Glede ločevanja posa-
meznih enot, torej besed, so največje razlike 
med abecednimi in ideografskimi jeziki. Pri 
abecednih jezikih (slovenščina, angleščina) 
se posamezne besede ločujejo s presledki. 
Ideografski jeziki, denimo kitajščina in japon-
ščina, pa zahtevajo precej dodatnega znanja 
oziroma poznavanje konteksta, ki ga določa-
jo bližnje besede. 

Če se osredinimo na abecedne jezike, vidi-
mo, da je presledek dokaj zanesljiv indikator 
meje posameznih besed. Večjo težavo pred-
stavljajo ločila, ki imajo različne pomene. 
Problematična je predvsem pika, ki lahko 
nastopa na koncu stavka, pri okrajšavah in 
pri datumih. Presledek pa je predvsem ne-
zanesljiv pri večbesednih izrazih. Če, recimo, 
datum 1. 1. 2013 razbijemo na podlagi pre-
sledka dobimo tri besede (»1.«, »1.«, »2013«). 
Ljudje smo sposobni prepoznati, kateri pre-
sledki pomenijo dejansko mejo, kateri pa ne. 
Računalniške programe pa je take razpozna-
ve treba naučiti. Za razčlenjevanje besedil na 
osnovne enote obstaja mnogo pristopov, ki so 
dokaj kompleksni. Mnogi vključujejo upora-
bo slovarjev za prepoznavo besed, pri čemer 
iščejo najdaljše ujemanje niza znakov z vnosi 
v slovarju. Za izraze, kot so datumi, cene in 
naslovi elektronske pošte, pa se pogosto upo-
rabljajo regularni izrazi. Ti namreč omogoča-
jo, da opišemo strukturo besed, brez dejan-
skih vrednosti. Primer regularnega izraza za 
datum je naslednji »\d{1,2}.\d{1,2}.\d{4}«. Ta 
predvideva, da je datum sestavljen iz eno- ali 
dvomestnega števila, pike, še enega eno- ali 

dvomestnega števila in pike ter štirimestne-
ga števila. Tak opis omogoča zanesljivo pre-
poznavo datumov, ne da bi imeli kje slovarju 
zapisane vse mogoče kombinacije dni, mese-
cev in let.

Uporaba regularnega izraza, ki poišče nize 
znakov, vsebujoč samo črke ('A-Ž'), je pri-
kazana v sklopu spodnjega ukaza. Spodnji 
ukaz predstavlja primer dokaj enostavnega 
razčlenjevanja besedila na posamezne eno-
te. Ukaz uporablja orodja Linuxove ukazne 
vrstice in najprej zamenja vse velike črke z 
malimi črkami (tr ’A-Ž’ ’a-ž’). Nato vse be-
sede postavi v novo vrstico (| tr -sc ’a-ž’ ’\n’) 
in jih uredi (sort). Po končanem urejanju jih 
razvrsti še po številu pojavitev (sort -n -r) ter 
izpiše (less).
»tr ’A-Ž’ ’a-ž’ < Besedilo.txt | tr -sc ’a-ž’ ’\n’ | sort 
| uniq-c | sort -n -r | less«

Predstavljen ukaz je primeren samo za be-
sedila, kjer so vse besede sestavljene le iz črk. 
Za besedila, ki vsebujejo še števila, datume in 
naslove elektronske pošte, je treba upošte-
vati še vse posebnosti teh. Po navadi je faza 
razčlenitve besedila neposredno povezana s 
fazo indeksiranja. Za iskanje po besedilih se 
uporablja podatkovna struktura, imenovana 
inverzni indeks. Ta za vsako besedo hrani 
informacije o njeni pojavitvi v posameznih 
dokumentih.

Za kaj se tak indeks uporablja, lahko pri-
kažemo na primeru Watsona. Ta uporablja 
približno milijon knjig, vsaka od teh pa je 
posvečena posebni tematiki. V prvi fazi mora 
tako Watson ugotoviti, v kateri knjigi lahko 
najde odgovor na zastavljeno vprašanje. Če 
ne bi imel inverznega indeksa besed, bi mo-
ral vsako knjigo »odpreti« in poiskati, ali se v 
njej nahajajo iskane besede. To pa je časovno 
zelo zahtevno. Z uporabo inverznega indeksa 
pa preprosto pogleda, v katerih knjigah se is-
kana beseda dejansko nahaja, in izloči ostale. 

Označevanje besednih vrst
Označevanje besednih vrst je proces, ki 

vsaki besedi v obdelovanem besedilu dodeli 
oznako besedne vrste - denimo, samostalnik, 
glagol, pridevnik itd. Označevanje besednih 
vrst je pomembno pri razpoznavanju same-
ga pomena besedila. Vzemimo npr. besedo 
»hotel«. Hotel lahko nastopa kot glagol (»ho-
tel je domov«) ali kot samostalnik (odšel je v 
hotel). Če računalnik pozna oznako besedne 
vrste, mnogo lažje ugotovi pomen celotnega 
stavka.

 Označevanje besednih vrst bi bilo za raču-
nalnike dokaj enostavno, če bi vsaka beseda 
lahko imela samo eno besedno vrsto. Ker pa 
ni tako, je obdelava naravnega jezika zaradi 
njegove dvoumnosti težko opravilo. Naravni 
jezik je privzeto dvoumen in omogoča zapis 
stavkov, ki imajo več pomenov. Seveda pa 
imamo tudi ogromno besed, ki se zapišejo 
enako, pomenijo pa različno. Pomen in bese-
dna vrsta se namreč določita glede na okoli-
ške besede ali celoten stavek, zato je označe-
vanje besednih vrst dokaj težka naloga.

 Označevanje besednih vrst sicer ni trivial-
no opravilo niti za ljudi (ali pač?). Raziskave 
kažejo, da ljudje v povprečju pravilno ozna-
čijo med 90 in 95 odstotki  besed. Povedano 
drugače, pri stavku, ki ima deset besed, ljudje 
zagotovo pogrešijo pri eni besedi. Računal-
niški programi, ki označujejo besedne vrste, 
se imenujejo označevalniki (Part-of-speech 
taggers; POS taggers). Glede na način, kako 
delujejo, jih delimo na: označevalnike osno-
vane na pravilih, verjetnostne označevalnike 
in hibridne označevalnike. 

Označevalniki osnovani na pravilih so do-
kaj zgodnji pristop, ki deluje v dveh fazah: 
najprej se ob pomoči slovarjev besed določi-
jo vse mogoče besedne vrste za posamezno 
besedo, nato pa napišejo ročna pravila, ki 
določijo, v katerih primerih je neka beseda 
označena z neko besedno vrsto. 

Verjetnostni označevalniki iščejo najverje-
tnejše zaporedje oznak besednih vrst glede 
na podano zaporedje besed, torej preverijo 
npr., katera besedna vrsta najpogosteje sledi 
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na vprašanje "kaj počnemarko?«.
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samostalniku in glagolu. Da je lahko ta verje-
tnost izračunana, sta uvedeni dve poenosta-
vitvi: verjetnost pojavitve besede je odvisna 
od oznake besedne vrste, ta pa je odvisna 
samo od prejšnje oznake (ne gleda se celo-
tno zaporedje, ampak samo zadnja beseda/
oznaka besedne vrste). Če teh poenostavitev 
ne bi bilo, bi za izračun verjetnosti potrebo-
vali zapis vseh mogočih kombinacij besed, 
število posameznih kombinacij pa bi lahko 
preprosto prešteli. S temi poenostavitvami 
lahko izračunamo verjetnost, da je neka be-
seda označena kot neka besedna vrsta ob po-
moči označenih korpusov, torej zbirk besedil, 
kjer so posamezne besede označene z  ustre-
znimi besednimi vrstami. 

Hibridni označevalniki združujejo oba pri-
stopa, in sicer tako, da na podlagi verjetnosti 
sami generirajo pravila za označevanje. Ker je 
samo označevanje besednih vrst v primerjavi 
s prejšnjimi koraki dokaj zahtevno, za ozna-
čevanje besednih vrst  potrebujemo napre-
dnejša orodja. Za angleščino lahko uporabi-
mo orodje Natural Language ToolKit (NLTK), 
ki je implementirano v programskem jeziku 
Python (http://nltk.org/). Primer uporabe 
NLTK v Pythonu prikaže razčlenitev angle-
škega stavka  in označitev besednih vrst:

#uvozimo knjižnico nltk, ki ima metode za 
obdelavo jezika
>>> import nltk
# besedilo, ki ga želimo označiti
>>> stavek = """Paper on natural language 
processing."""
#besedilo razdelimo na posamezne besede
>>> besede = nltk.word_tokenize(stavek)
#poženemo označevalnik besednih vrst in 
rezultat shranimo v besVrste
>>> besVrste = nltk.pos_tag(besede)
# in izpišemo
>>> besVrste
[('Paper', 'NN'), ('on', 'IN'), ('natural', 'JJ'), 
('language', 'NN'), ('process
ing', 'NN'), ('.', '.')]
>>>

Oznake pri besedah pomenijo: NN – samo-
stalnik v ednini, IN – predlog,  JJ – pridevnik  
Celoten nabor oznak je dostopen na:http://
en.wikipedia.org/wiki/Brown_Corpus#Part-
-of-speech_tags_used

Razpoznava poimenovanih 
entitet

Ko smo izvedli vse zgoraj omenjene kora-
ke, lahko pristopimo k pridobivanju informa-
cij iz naravnega jezika. Osnova pridobivanja 
informacij iz besedila je proces razpoznava-
nja poimenovanih entitet. Ta iz besedila po-
išče besede, ki predstavljajo nekaj, kar lahko 
poimenujemo, torej osebe, kraje, organizaci-
je, vozila in podobno. Pogosto kot poimeno-
vane entitete upoštevamo tudi cene, datume, 
meritve idr.

Sicer te besede po definiciji niso poime-
novane entitete, vendar imajo koristno vre-

dnost. Rojstni datum, denimo, potrebuje-
mo, če želimo odgovoriti na vprašanje, kdaj 
je nekdo rojen. Proces razpoznave entitet iz 
besedila je sestavljen iz pregleda besedila in 
razpoznave, katere besede predstavljajo en-
titete, ter  klasifikacije razpoznanih entitet v 
ustrezen tip (osebe, kraji itd.).

Najenostavnejša je razpoznava enorazre-
dnih entitet, denimo oseb. Sodobni pristopi 
uporabljajo razpoznavalnike, ki temeljijo na 
verjetnosti. Za posamezni tip entitete je tre-
ba zapisati značilnosti, ki to entiteto dobro 
opišejo. Če obravnavamo osebe oziroma 
imena, lahko rečemo, da imajo vsa imena ve-
liko začetnico, pred njimi se lahko pojavljajo 
nazivi kot so dr., prof., itd., lahko so eno- ali 
dvobesedna (samo ime, samo priimek ali 
oboje hkrati) itd. Če te značilnosti zapiše-
mo dovolj dobro - denimo mnoge lastnosti 
osebnih imen veljajo tudi za imena krajev 
in je treba najti take, ki so specifične za ose-
be -, torej tako, da je mogoče iskane entitete 

zanesljivo ločiti od ostalih besed v besedilu, 
lahko razpoznavalniki izračunajo verjetnost, 
da je posamezna beseda iskana entiteta. Če 
je ta vrednost dovolj velika, lahko besedo raz-
poznamo kot entiteto. Kadar hkrati iščemo 
entitete različnih tipov (npr. iščemo osebe, 
kraje in organizacije), za vsako vrsto entitete 
izračunamo verjetnost, da je beseda ta tip en-
titete, in izberemo entiteto, kjer je ujemanje 
največje.

Formalizacija znanja
Vsi koraki, ki smo jih opisali, so v bistvu 

potrebni za to, da lahko podatke v naravnem 
jeziku pretvorimo v obliko, ki je za strojno ra-
zumevanje nedvoumna. Naravni jezik je na-
mreč zelo kompleksen in zahteva ogromno 
splošnega znanja za njegovo  nedvoumno ra-
zumevanje. Predstavitev, ki se uporablja, ka-
dar želimo podatke iz naravnega jezika pred-
staviti na način, ki bo primeren za strojno 
obdelavo, so semantične mreže. Semantična 
mreža je metoda definicije pomena besed z 
mrežo povezav z drugimi objekti (kanarčka 
lahko povežemo s pticami, ptice lahko pove-
žemo z živalmi itd.). Ta metoda v bistvu po-
snema način, kako ljudje hranimo podatke. 
Psihološke raziskave so pokazale, da ljudje 
svoja opažanja preslikamo v koncepte in zna-
nje organiziramo v hierarhijo. Dejstva ljudje 
hranimo na najbolj abstraktni ravni. 

Denimo, da nas zanima odgovor na vpra-
šanje »Kako dihajo delfini?«. Vemo, da del-
fini živijo v morju, zato se sprehodimo po 
hierarhiji morska bitja – kiti – sesalci – plju-
ča. Torej ljudje ne hranimo informacije, da 

imajo delfini pljuča pri delfinih, ampak na 
najbolj abstraktni ravni, v tem primeru pri 
sesalcih. Ker vemo, da so delfini vrsta kitov, 
da so kiti sesalci in  da imajo sesalci pljuča, 
lahko sklepamo, da imajo delfini pljuča. Na 
področju računalništva se take semantične 
mreže predstavijo v obliki grafov (povezanih 
objektov): povezave med vozlišči so označe-
ne, ustvarjena je hierarhija, povezani objekti 
pa omogočajo sklepanje. Pretvorba besedila 
v obliko semantične mreže zahteva slovnično 
razpoznavanje (oznake besednih vrst in raz-
členitveno drevo). Slovnično razpoznavanje 
zahteva znanje iz sintakse jezika, slovnice, 
morfologije (tvorjenje besed, različne pripo-
ne in predpone) in semantičnega pomena 
besed. Slovnično razpoznano besedilo se 
nato obdela v fazi semantične razpoznave, ki 
zgradi predstavitev pomena besedila.

Osnovni gradniki pomena so: agent (izva-
jalec opravila), objekt (predmet/oseba, ki je 
»prejemnik« nekega opravila),  orodje (meto-

da/predmet, s katerim se opravilo izvaja),  čas 
(kdaj se opravilo izvaja) in kraj (kje se opravilo 
izvaja).  Spodnja slika predstavlja semantično 
predstavitev naslednjega stavka: »Marko z 
očetom popravlja kolo.« 

Taka predstavitev je nedvoumno označena 
in že omogoča priklic informacij. Denimo, 
zgornja mreža lahko enostavno odgovori na 
vprašanje: »Kaj dela Marko?«

Faze, ki smo jih opisali, so sestavni del vseh 
sistemov za obdelavo naravnega jezika in v 
grobem predstavijo, kaj vse je treba narediti, 
da naravni jezik pretvorimo v obliko, ki je pri-
merna za strojno obdelavo. Metode obdelave 
naravnega jezika omogočajo pretvorbo zna-
nja, zapisanega v naravnem jeziku, v strojno 
berljivo obliko. Strojno berljiva oblika pa po-
meni, da lahko računalniški sistemi obdelajo 
ogromno količino podatkov in ponudijo nov 
vpogled v obstoječe znanje. 

IBM je Watsona že uporabil pri različnih 
projektih, kjer je njegovo sodelovanje pome-
nilo izjemen prispevek. 

V sodelovanju s podjetjem GlaxoSmithKli-
ne  je identificiral kemijske učinkovine proti 
malariji, optimiziral izrabo težke mehaniza-
cije (Thiess), sestavil kuharski recept za zdra-
vo sladico, v zdravstvu pa  ga, denimo, upora-
bljajo tudi za postavitev diagnoz. Poglavitna 
prednost sistemov, kot je Watson, je zmo-
žnost obdelave ogromnih količin podatkov in 
razpoznava skritih povezav. Šele taki sistemi 
omogočajo pretvorbo ogromnega števila be-
sedil v obliko, ob pomoči katere lahko iščejo 
skrita znanja in do zdaj še povsem neznane 
povezave med podatki. 6

Naravni jezik je zelo kompleksen in zahteva ogromno 
splošnega znanja za njegovo  nedvoumno razumevanje. 
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B&O BeoPlay H6 
Bang & Olufsen je našim ušesom naproti poslal nove slušal-

ke. Kot se za elitnega proizvajalca spodobi, je zadeva sestavlje-
na iz najboljših mogočih materialov, obdelanega aluminija in 
najfinejšega usnja, kar boste zaradi peresne lahkosti zagotovo 
opazili že, ko jih boste vzeli v roke. Povsem enaka pesem je 
kakovost predvajanja, poznavalci jih namreč označujejo kot 
»najboljši mogoči zvok, ki ga lahko vzamete s sabo na pot«. 
Spet tretja pesem pa je cena: okoli 390 evrov.

T E H N O L O G I J A   I   N A P R A V E

Privoščite svojim ušesom

Juhej, počitnice!
Fotoaparat, e-bralnik, tablica, solarni polnilnik … Imamo vse za plažo? Ali bo 
morda treba dokupiti kaj novega? Ponudbe ta hip ne manjka.

d a r e  H r i b e r š e k

Pametni fotoaparat

Samsung Galaxy NX   
Fotoaparat, ki ga kot prvega med kompaktnimi napravami 

odlikuje povezljivost z omrežji 3G/4G. Torej je za tiste, ki že-
lijo svoje foto vtise nemudoma deliti s prijatelji. Poleg kako-
vostnega fotoaparata, ki mu je moč tudi zamenjevati objek-
tive, boste z njim dobili še napravo z operacijskim sistemom 
Android in s tem dostop do brezštevilnih aplikacij. Še nekaj 
tehničnih podrobnosti: tipalo APS-C z 20,3 megapikami, za 
hitrost in natančnost pa skrbi slikovni procesor DRIMe IV. 
Galaxy NX naj bi bil na prodaj že v kratkem, glede cene pa so 
pri Samsungu za zdaj še docela skrivnostni.
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takeMS Acousticals ZIP   
Za tiste, ki prisegajo na manj vpadljive slušalke, pa morda tale ce-

nejši, a zato nekoliko bolj domiseln model. Acousticals ZIP odlikuje 
povsem soliden zvok, njihov glavni adut pa so kabli, med seboj po-
vezani z zadrgo, zaradi česar jih po uporabi preprosto zadrgnemo in 
pozabimo na njihovo nadležno zapletanje. Slušalke so že naprodaj 
v Sloveniji in za evrskega dvajsetaka dobite vgrajen tudi mikrofon, v 
škatlici pa boste našli še ušesne nastavke v treh velikostih. 

Za raztresene

The PowerPot  
Za tiste, ki konce tedna in dopust radi preživijo v divjini brez 

vtičnic, bo tale rešitev za polnjenje elektronskih naprav kot nalašč. 
Lonec preprosto napolnite z vodo/divjačinskim golažem in ga po-
stavite na ogenj, naprava pa zna termalno energijo pretvoriti v elek-
trično ter vaš telefon napolniti malone enako hitro, kot bi to napra-
vila običajna vtičnica. Bojazen, da bi se pri tem skuhala tudi vaša 
naprava, je povsem odveč, saj je priključni kabel po zatrjevanju 
proizvajalce iz povsem negorljive snovi. Na spletu za okoli 75 evrov.

inovativno

Socializirajmo svoj telefon

Praktično

N A P R A V E

Findables 
Findables je ovitek za pametne telefone, ki pa tudi sam ni pov-

sem brez pameti. Vsak ovitek ima namreč edinstveno kodo QR in 
aplikacijo, s katero ustvarimo do tri uporabniške profile za svojo 
predstavitev. Denimo, namesto vizitk na poslovnih srečanjih ali če 
bomo poslej na zabavah sveža znanstva vnašali neposredno med 
svoje stike na FB. Najlepše pri vsem skupaj pa je, da lahko v prime-
ru izgube naprave sprožimo spletno iskalno akcijo in imamo nekaj 
več možnosti, da se izgubljenec vrne v lastnikov žep. Na voljo za vse 
večje znamke telefonov za okoli 25 evrov.

Smartphone Security Sensor  
Ena ključnih lastnosti, ki druži vse gadgete, je ta, da se radi izgu-

bijo. In ni šala, če za sabo puščamo stvari, vredne nekaj stotakov. 
Zato 60-evrska naložba morda ne bo odveč, saj bo Smartphone Se-
curity Sensor postal čuvar vaše raztresenosti. Ko se bo vaš telefon 
odmaknil za več kot dvajset metrov – senzor je združljiv z iOS in 
Android napravami –, se bo v vašem žepu oglasil predirljiv alarm, 
pospremljen s svetlobnim signalom in z vibriranjem. Po zatrjevanju 
proizvajalca bo varnostni senzor z enim polnjenjem deloval kar tri 
mesece.
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T E H N O L O G I J A   I   K O L U M N A

Če bi vam kdo pred dobrim desetletjem napovedoval, da boste danes po svoji želji in 
volji naokrog nosili lastno sledilno napravo, bi ga vprašali po zdravju. Pa se je zgodilo. 
A verjetno bo večina od vas zamahnila z roko, če tukaj zapišem, da bodo kmalu kukali 
tudi v našo spalnico, lonec in nekoč v naše misli. 

Prizma voajerizma izziv tudi za Glenna Greenwalda, Guardianovega no-
vinarja, ki je opravil zgodovinski intervju s Snowde-
nom. Tudi avtocest ne bomo kar nehali uporabljati, 
kljub temu da bodo s satelitskim cestninjenjem na-
tančno popisovali vse naše poti in nam jih na podlagi 
tega vdora v zasebnost zaračunavali. Beleženje tele-
fonskih pogovorov za višje cilje – boj proti terorizmu 
– tako naenkrat postane povsem sprejemljivo in iz-
guba zasebnosti najmanj pomembna stvar na svetu.

Ampak le zakaj bi nas po nepotrebnem skrbelo? Po-
šten človek res nima kaj skrivati, zato si naj ne beli gla-
ve s tem, da njegova država vestno spremlja in beleži 
vsak njegov vdih. Saj tako dela vse popolnoma prav 
in zakonito. Razen nekaj nas zasebnostnih fanatikov, 
ki nismo sposobni vsakodnevno podrobno spremlja-
ti vsebine vseh novih zakonov, sprememb zakonov, 
podzakonskih aktov, pravilnikov, sodne prakse, ki je 
interpretirala zakonodajo, si vsak, ki pravi, da nima 
česa skrivati, naivno predstavlja, da se v tej zakonski 
zmedi ne more zmotiti. In da njegov prestopek ni bil 
zapisan in da ne bo sankcioniran, morda celo kar sa-
modejno. V prereguliranem in dokumentiranem sve-
tu je vsak človek potencialen kriminalec, če se bo tako 
zahotelo nekomu na dovolj pomembnem položaju. 

Zato težko požrem dejstvo, da smo v dobrem de-
setletju zapravili tisočletja ohranjeno in prepotrebno 
ustavno pravico. Zasebnost je naenkrat postala zelo 
drag in težko dosegljiv luksuz, do katerega se lah-
ko morda še mukoma prikopljemo z dlakocepskim 
vztrajanjem uporabe konservativnih pristopov in 
omejevanjem uporabe modernih pripomočkov. Ja, 
če jo želite nazaj, bo treba omejiti življenje v oblakih, 
nehati uporabljati Google mail, Facebook in podob-
no. Če je naprava navezana na splet ali se pogovarja 
s ponudnikom mobilne telefonije, ste pač samodejno 
subjekt utečenega kolesja vladnega voajerizma. 

Žal ne bo ostalo »samo« pri popisovanju in arhivi-
ranju telefonskih pogovorov in internetne komuni-
kacije. Nekako bodo že našli razumne argumente, da 
bo vse po črki zakona. Moderna tehnologija je raj za 
prihodnje vohunčke, saj omogoča vohljanje po do-
movih. In ker že obstaja tehnologija branja misli, se 
lahko v prihodnosti nadejamo tudi tovrstnega zaseb-
nostnega tretmaja, ki bo zagotovo povsem zakonito 
omogočal preprečitev kaznivih dejanj, saj bo oblast 
lahko iz misli pravi čas prebrala vaš kriminalni na-
men. Super bo.

Snowden je ob svoji veleizdaji nacionalne varno-
sti povedal: »Nočem živeti v družbi, v kateri se zapi-
še in shrani čisto vse, kar naredim in rečem«. Če nas 
ne bo več takih, ki se bomo temu upirali, bomo vse 
bolj pod drobnogledom pretiranega stalnega nadzora 
vlad ter vseh ostalih pooblaščenih in »pooblaščenih«, 

kot mali otroci, ki jih je treba ves čas preverjati, da ne 
bodo razmišljali o tem, da bi kradli cuker iz špajze. Ob 
hiperregulirani zakonodaji bo tako vsak dan prilika za 
odhod v zapor. 6

»  V prereguliranem in dokumentiranem svetu je vsak človek 
potencialen kriminalec, če se bo tako zahotelo nekomu na dovolj 
pomembnem položaju.«

Š
e ena bom, ki v teh dneh razglablja o najgla-
snejšem žvižganju v zadnjem času. Ne prese-
neča me, da vohunijo za nami. Ob tehnologiji, 
ki je danes na razpolago, in ob kopičenju po-

datkov v podatkovne centre, pri čemer posamezniki 
izgubimo nadzor, bi bilo presenečenje, če ne bi. Za 
vsak primer si na zalogo zapisujejo vse, kar le lahko, 
vse o vseh, v vsakem trenutku, za vedno. Zraven se 
potrudijo, da v zakonodajo potuhnjeno podtaknejo 
člene, ki njihovo početje legalizirajo, in upajo, da za-
interesirani javnosti to čim dlje ostane prikrito. Privo-
ščijo si razkošen, brezkompromisen in neselektiven 
nadzor nad celotno populacijo, ker jim to koristi in 
jim podari brezmejno moč nad družbo. Ne dogaja se 
samo v grdi kapitalistični Ameriki, zgodilo se je tudi 
pri nas, pri sprejemu zakona o Sovi in zakona o elek-
tronskih komunikacijah, ki sta policiji in Sovi omogo-
čila nesorazmerno velike pristojnosti pri preverjanju 
vseh državljanov brez nadzora sodišča. 

Kraje zasebnosti se običajno dogajajo počasi in 
skoraj neopazno, zato posameznik zase težko ovre-
dnoti težave, ki mu bodo povzročene. Redka izjema 
se je zgodila v primeru mariborskih radarjev, ki bi lju-

dem samodejno računali kazni že za en 
sam prehiter kilometer. Ljudstvo je 

šlo na ceste, ko so preračunali, 
da bo prav vsak minimalni 

prekršek temeljito evi-
dentiran in konkretno 

sankcioniran. Pov-
prečnemu Maribor-
čanu bi tako na mesec 
po 23 napakah ostalo 

ravno še za en send-
vič, kar nekako ni do-

volj za preživetje, je pa 
bilo dovolj za upor. 
Sicer pa se je težko od-

reči udobnostim stvari, ki 
nam jemljejo zasebnost, recimo 

pametnemu telefonu, pa čeprav 

vemo, da nas aplikacije na veliko špecajo svojim 
stvariteljem in še komu. Morda za odtenek lažje, a za 
neukega posameznika vseeno zapleteno, bi bilo ele-
ktronsko pošto šifrirati, a to je bil nekaj časa prevelik 

S t a n k a  š a l a m u n


