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Promet, od katerega se ti zvrti 
Promet mobilnih podatkov na svetovni ravni je leta 2010 v primerjavi 

z letom 2009 narasel za 159 odstotkov in dosegel obseg 237 petabaj-
tov na mesec, kar je enako 60 milijonom DVD-jev oziroma trikratnemu 
obsegu vsega svetovnega internetnega (fiksnega in mobilnega) prome-
ta v letu 2000.

Promet mobilnih podatkov bo v obdobju 2010–2015 na svetovni 
ravni dosegel obseg 6,3 eksabajta na mesec oziroma 75 eksabajtov na 
leto, kar je enako 19 milijardam DVD-jev ali 536 tisoč bilijonom bese-
dilnih sporočil ali 75-kratnemu obsegu vsega svetovnega internetnega 
prometa.

▶

▶

nepoučenimi, pogosto omenja 
kot največje tveganje oblaka. Kot 
sem že omenil, računalništvo v 
oblaku iz meseca v mesec postaja 
bolj zrela tehnologija. Iz ZDA in 
Indije letos poročajo o velikan-
ski rasti uporabe računalniških 
oblakov v podjetjih. Tudi v EU 
je rast velika.

Kakšno znanje o računal-
ništvu v oblaku imamo v Slo-
veniji in kje vidite neizkori-
ščene priložnosti? 
Znanje v Sloveniji okrog računal-
ništva v oblaku skokovito narašča, 
kar je izjemno pozitivno. Večina 
podjetij, ki imajo vzpostavljene 
podatkovne centre, se intenzivno 
ukvarja z implementacijo speci-
fičnih razširitev, ki vpeljujejo kon-
cepte oblaka in s tem razširjajo 
klasično virtualizacijo. To so deni-
mo elastičnost, »cloud-bursting«, 
samopostrežba, večnajemniški 
model, upravljanje in nadzor sto-
ritev, migracija, hibridni oblaki in 
podobno. Največje priložnosti vi-
dim predvsem za velika podjetja, 

Tudi v Sloveniji so podjetja že začela 
izkoriščati oblak kot tržno priložnost

[ INTERVJU ]  Matjaž Jurič, predstojnik Laboratorija za integracijo informacijskih sistemov Fakultete za ra-
čunalništvo in informatiko, o računalništvu v oblaku 

 Ocenjujem, da bo v letos v 
Sloveniji najmanj polovica malih 
in srednjih podjetij z vsaj 10 
zaposlenimi uporabljala vsaj eno 
storitev v oblaku in da bo vsaj 30 
odstotkov velikih podjetij začelo 
vzpostavljati lastne zasebne oblake. 

Tako pravi prof. dr. Matjaž B. Jurič, predstojnik Laboratorija za 
integracijo informacijskih sistemov Fakultete za računalništvo in in-
formatiko.

▶

»Povejte mi, koliko časa 
porabite za iskanje podatkov 
po internetu,« retorično vpra-
ša Gruškovnjak. »Raziskave 
kažejo, da strokovni delavci z 
iskanjem podatkov in informa-
cij izgubljajo 10 do 25 odstotkov 
časa. Veselje, ki smo ga imeli s 
tem, da so nam bile prek inter-
neta enostavno dostopne infor-
macije, do katerih je bilo pred 
pojavom interneta težko priti, 
se počasi utaplja v obupu zaradi 
enormnih količinah informacij 
in podatkov.«

Nepredstavljivo veliko 
podatkov 

IDC v študiji o digitalnem 
vesolju ugotavlja, da smo lani 
imeli en zetabajt (10 na 70. po-
tenco oziroma več kot bilijon 
gigabajtov) podatkov. Ta koli-
čina bo do leta 2020 narasla na 
35 zetabajtov. »Nekaj moramo 
storiti na področju obvlado-
vanja te količine podatkov,« 
pravi Gruškovnjak. Splet 2.0 
ponuja korak naprej, saj uvaja 
iskanje po ključnih besedah z 
označevanjem (tagging) in tako 
imenovanimi folksonomijami, 
pravi preboj pa bo prišel šele s 
semantičnim oziroma pomen-
skim iskanjem. Prvi koraki na 
tem področju se že dogajajo, bo 
pa žal trajajo še nekaj časa, da 
bo zares zaživelo.

Vsebine za vse zaslone 
Do leta 2015 bo mobilni video 

predvidoma pomenil 66 odstot-
kov prometa mobilnih podatkov, 
kar pomeni 35-kratno rast v ob-
dobju 2010–2015. »Velik delež 
mobilnega prometa ni nobeno 
presenečenje, saj postajajo mo-
bilne naprave – pametni telefoni, 
tablični računalniki, notesniki in 
podobno – primarne naprave za 
dostop do interneta,« komenti-
ra Gruškovnjak. »Povečevanje 
videoprometa bosta povzročala 
tako medosebno komuniciranje, 
še veliko bolj pa dostop do vi-
deovsebin – od spletnega videa, 
Youtuba in podobnih storitev do 
televizije,« razlaga sogovornik.

Gruškovnjak poudarja, da 

to praktično pomeni, da bodo 
morali vsi ponudniki multime-
dijskih vsebin resno razmisliti 
o posredovanju teh vsebin na 
tri zaslone – televizijskega, 
računalniškega in mobilnega. 
Za samo infrastrukturo video 
pomeni dodatno težavo, ne le, 
da zelo močno poveča promet, 
temveč videopromet zahteva 
ustrezno prepustnost omrežja 
z minimalnimi zakasnitvami in 
varianco. To pa spet terja doda-
tna vlaganja. 

Ključna prednost oblaka 
za oddelke IT 

»Računalništvo v oblaku 
je z vidika infrastrukture lo-
gično nadaljevanje evolucije 
podatkovnega centra,« meni 
Gruškovnjak. Zgodba gre po 
njegovem nekako takole: prvi 
korak je konsolidacija oziro-
ma združevanje razdrobljenih 
podatkovnih centrov v večje, 
drugi standardizacija oziroma 
prehod na enotno platformo, 
tretji korak je virtualizacija, če-
trti pa avtomatizacija. »Pa smo 
pri računalništvu v oblaku – v 
tem primeru zasebnem obla-

ku. Javni oblak je nadaljevanje 
te zgodbe in ponuja možnost 
dodatne optimizacije računal-
niških zmogljivosti,« pojasnjuje 
sogovornik.

»V prihodnosti bomo videli 
različne oblike infrastrukture 
– od zasebnih oblakov, javnih 
oblakov do hibridnih oblakov in 
podobno,« pravi Gruškovnjak. 
Je pa računalništvo v oblaku 
v obliki infrastrukture (IaaS) 
le ena od oblik. Močno se uve-
ljavlja programska oprema kot 
storitev (SaaS), denimo Sales-
force.com, Google Apps in dru-
ge. »Trend je očiten: v ne tako 
daljni prihodnosti bo praktič-
no katerikoli del informacijske 
tehnologije na voljo kot storitev 
in vse manj organizacij bo ime-
lo lastno infrastrukturo,« pravi 
Gruškovnjak in dodaja, da je vse 
skupaj velika priložnost za po-
nudnike telekomunikacijskih 
storitev in sistemske integra-
torje. Prednost za oddelke IT 
pa bo predvsem v tem, da se bo-
do lahko osredotočili na svoje 
ključno poslanstvo – pomagati 
organizaciji dosegati boljše po-
slovne rezultate.

Eksplozija 
digitalnega vesolja
V bližnji prihodnosti bo praktično vsak 
del IT na voljo kot storitev 
Na nedavni konferenci Cisco 
Expo v Portorožu je Jožek 
Gruškovnjak, direktor v 
skupini IBSG podjetja Cisco, 
ocenil, da smo »danes 
na prelomnici, ko zaradi 
velikanske količine podatkov 
produktivnost začenja celo 
upadati«. Zaprosili smo ga 
za dodatna pojasnila, 
posebno s stališča 
vse hitrejšega 
uveljavljanja 
računalništva v 
oblaku. 

»Povejte mi, koliko časa 
porabite za iskanje podatkov 
po internetu,« retorično vpra-
ša Gruškovnjak. »Raziskave 
kažejo, da strokovni delavci z 
iskanjem podatkov in informa-
cij izgubljajo 10 do 25 odstotkov 
časa. Veselje, ki smo ga imeli s 
tem, da so nam bile prek inter-
neta enostavno dostopne infor-
macije, do katerih je bilo pred 
pojavom interneta težko priti, 

V bližnji prihodnosti bo praktično vsak 
del IT na voljo kot storitev 
Na nedavni konferenci Cisco 
Expo v Portorožu je Jožek 
Gruškovnjak, direktor v 
skupini IBSG podjetja Cisco, 
ocenil, da smo »danes 
na prelomnici, ko zaradi 
velikanske količine podatkov 
produktivnost začenja celo 
upadati«. Zaprosili smo ga 
za dodatna pojasnila, 

»Računalništvo v oblaku 
je z vidika infrastrukture lo-
gično nadaljevanje evolucije 
podatkovnega centra,« pravi 
Jožek Gruškovnjak, direk-
tor v skupini IBSG podjetja 
Cisco.

▶

V uvajanju storitev računalništva 
v oblaku bodo vodilno vlogo imele 
hišne in male pisarne (SOHO).

Oživljanje vloge 
tehnologij 

IDC v svoji novi študiji 
poudarja, da smo, čeprav so 
makroekonomska tveganja še 

Premik k uporabi poslovnih vrednosti
Vpliv računalništva v oblaku ne bo nič manjši, kot je bil nekdaj vpliv e-poslovanja  

verjetno najpomembnejša pano-
ga pa so telekomunikacije, ki se 
v svetu pospešeno selijo v oblak. 
Komunikacije v obliki storitev 
(CaaS) so izjemno pomembno 
področje na poti konvergence 
medijev in računalništvo v obla-
ku ima tukaj ključno vlogo. Zato 
bi bilo tudi za slovenska podjetja 
zelo pomembno, da na tem po-
dročju hitro preidejo od besed k 
dejanjem.

Kakšna bo prihodnost ra-
čunalništva v oblaku?
Eric Schmidt, predsednik Googla, 
je pred nedavnim napovedal, da 
bo v prihodnosti 90 odstotkov vse 
uporabe informacijskih tehnolo-
gij potekalo v oblaku. Microsoft, 
Oracle, IBM in drugi ne mislijo 
veliko drugače. Računalništvo v 
oblaku bo imelo vsaj tak vpliv, kot 
sta ga imela prehod z osrednjih 
računalnikov na osebne računal-
nike in prihod interneta. Poleg 
tega računalništvo v oblaku spre-
minja način, kako uporabljamo 
računalnike, in s tem dokončno 

udejanja konvergenco tehnologij 
in medijev.

S kakšnim namenom ste 
ustanovili Center za raču-
nalništvo v oblaku?
Center za računalništvo v obla-
ku smo ustanovili leta 2009, saj 
smo že takrat predvidevali velik 
pomen tega področja. Takrat smo 
vzpostavili tudi prvi delujoči oblak 
v Sloveniji, ki je bil od samega za-
četka namenjen za raziskovalno-
razvojne projekte. Danes v oblaku 
v okviru našega centra poganjamo 
vse najpomembnejše platforme, 
od komercialnih do odprtokodnih. 
Center ima poleg spodbujanja ra-
zvojno-raziskovalnih dejavnosti 
pomembno vlogo tudi pri prenosu 
znanja in tehnologij v gospodar-
stvo. Razvili smo vrhunske kom-
petence na področju IaaS, PaaS 
in SaaS. Imamo skupino strokov-
njakov z bogatimi praktičnimi iz-
kušnjami. Na področju IaaS poleg 
komercialnih produktov obvla-
dujemo tudi odprtokodne rešitve, 
kot so Xen, KVM, Nimbus, Open-
Nebula, Eucalyptus in druge. Na 
področju razvoja aplikacij za oblak, 
torej PaaS, pa poleg Amazona in 
Microsoft Azura delujemo tudi 
pri uporabi javanske platforme v 
oblaku, kar vključuje tako JBoss 
kakor SpringSource in seveda 
komercialne platforme. Aktivno 
smo vpleteni tudi v razvoj neka-
terih specifikacij Java EE, ki bodo 
v verziji 7 usmerjene specifično v 
oblak. Poleg tega v centru izvajamo 
nekaj zelo zanimivih projektov, 
kot so SmartHeating, SkyInfo, 
CloudDocs, Bumba, HeJump, 
nekaj pa jih trenutno še nastaja 
in o njih bomo več povedali v drugi 
polovici leta.

Novi aplikacijski sistemi 
NAPOVEDI 

zmeraj velika, letos ujeli val 
oživljavanja vloge tehnologij. 
Hitrost okrevanja je večja kot v 
katerikoli prejšnji krizi, vsaj na 
globalni ravni. Poraba za IT je 
lani spet začela rasti in podobno 
bo tudi letos, po zaslugi vlaganj 
v nove projekte, ki obsegajo tudi 
hitro uvajanje računalništva v 

oblaku. Visoka raven brezpo-
selnosti še naprej omejuje po-
rabo za IT v mnogih državah, 
jo pa kljub temu ženejo naprej 
spodbujevalci, kot so širjenje 
mobilnih tehnologij, naložbe 
v nova analitska programska 
orodja in posebej računalništvo 
v oblaku.

V lanskem pregledu ključnih tehnologij za leto 
2011 je Gartner na prvo mesto postavil računalni-
štvo v oblaku. Tovrstne storitve so že na voljo v obliki 
javnih (odprtih) ali zasebnih (zaprtih) oblakov, kmalu 
pa bodo številna podjetja ponujala tudi pakete za-
sebnih različic javnih tehnologij. V oceni o smernicah 
na področju programske opreme konec januarja je 
Gartner poudaril, da se bodo letos v središču pozor-
nosti znašli novi aplikacijski sistemi, ki bodo uporab-

▶ nikom omogočali raznovrstne pristope s pomočjo 
storitev računalništva v oblaku (SaaS). Industrija 
programske opreme bo letos osredotočena na teh-
nologije, ki med drugim zagotavljajo vzpostavljanje 
infrastrukturnih storitev v oblaku. Na »oblačnih« 
tehnologijah ali na SaaS danes delujejo IT-sistemi le 
v treh odstotkih anketiranih podjetij, kljub temu pa 
v 43 odstotkov podjetij načrtujejo uvajanje takšnih 
tehnologij v prihodnjih štirih letih, pravi Gartner. 

V prejšnjem IKT informatorju, ki je izšel 28. 
marca, smo na strani 30 v intervjuju z naslovom 
»Slovenija sledi trendom« napačno zapisali ime 

sogovornika. Pravilno je Jožek Gruškovnjak in ne  
Jožko Gruškovnjak. Sogovorniku in bralcem se 
opravičujemo.
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