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Kako komentirate ne-
davno oceno analitskega 
podjetja Gartner, da je ra-
čunalništvo v oblaku letos 
postalo del glavnega toka 
IKT?
Računalništvo v oblaku ni re-
volucija, saj njegove temeljne 
koncepte poznamo že vsaj 50 
let; če oblak opredelimo kot 
zunanje izvajanje obdelave in 
shranjevanja podatkov, smo s 
to definicijo enako dobro opi-
sali tudi obliko računalništva, 
ki je bila popolnoma običajna 
v 60. letih. Vendar pa smo v 
zadnjih letih priče izjemne-
mu razmahu tega koncepta na 
precej večji skali: danes lahko 
namesto enega računalnika 
najamemo tudi nekaj 10 tisoč 
računalnikov. Za takšno rast 
sta bila ključnega pomena raz-
mah širokopasovnih interne-
tnih povezav in napredek teh-
nik strežniške virtualizacije, s 
katerimi lahko dosegamo ne-
primerno večjo učinkovitost 
delovanja takšnih sistemov. 
Danes tako lahko govorimo 
vsaj o treh vidikih računalni-
štva v oblaku: infrastruktura 
kot storitev (Infrastructure 
as a Service – IaaS), platfor-
ma kot storitev (Platform as a 
Service – PaaS) in programska 
oprema kot storitev (Software 
as a Service – SaaS). Že samo 
pri zadnjem vidiku, ki je konč-
nim uporabnikom tudi najbolj 
znan, lahko hitro ugotovimo, 
da sodobne in bogate spletne 
aplikacije, kot so Google Apps, 
Youtube, Facebook in druge, 
že nekaj let sestavljajo izredno 
pomembno področje IKT. 

Kaj je dobro vedeti o ar-
hitekturi in načrtovanju 
sistemov za računalništvo 
v oblaku?
K sreči običajnemu uporab-
niku o sami zgradbi in načr-
tovanju oblaka ni treba vedeti 
skoraj nič. Prav ta abstrakcija 
je glavna prednost računalni-
štva v oblaku – če lahko na ce-
loten sistem gledamo kot na 
črno škatlo, se poenostavijo 
številne kompleksne dileme 
načrtovanja sistemov IKT. 

Podobnih abstrakcij smo se-
veda vajeni že z drugih podro-
čij – tudi uporabniku telefona 
ni treba vedeti podrobnosti 
o arhitekturi in načrtovanju 
telefonskega omrežja. Po dru-
gi strani pa so znanja, ki jih 
potrebuje ponudnik oblaka, 
ustrezno obsežnejša in vklju-
čujejo vse od načrtovanja, 
vzdrževanja in optimizacije 
podatkovnih centrov do za-
gotavljanja skalabilnosti in 
elastičnosti infrastrukture, 
platforme in aplikacij.

Dodatna prednost 
konvergence in storitev  
v oblaku 

Kako gledate na komu-
nikacije kot storitev in 
konvergenco storitev v 
oblaku?
Komunikacije so bile že od 
nekdaj storitveno naravna-
ne. Tudi v času klasičnih te-
lefonskih central uporabnik ni 
imel svoje centrale, temveč je 
najemal zmogljivosti pri ope-

raterju. V nasprotju s togimi 
sistemi v preteklosti pa nam 
danes zmogljivi strežniki v 
podatkovnih centrih, pove-
zani s hitrimi širokopasovni-
mi povezavami, zagotavljajo 
fleksibilno in skalabilno okolje 
za ponujanje zelo raznolikih 
storitev, tudi komunikacij-
skih. Dodatna prednost kon-
vergence in storitev v oblaku 
pa je mrežni učinek. Storitev, 
ki ima več uporabnikov, lahko 
prinaša bistveno višjo dodano 
vrednost. To povzema tudi v 
zadnjih letih izjemno močna 
paradigma Splet 2.0. Tipičen 
primer takšne dodane vre-
dnosti si lahko zamislimo pri 
spletni pošti. Ta nima zgolj 
funkcionalnosti običajnega 
poštnega strežnika, prenese-
nega v oblak, temveč zaradi 
velike množice uporabnikov 
omogoča tudi funkcionalno-
sti, ki jih z majhnim številom 
uporabnikov ne bi mogli 
zagotavljati. Tako je recimo 
mogoče učinkovito filtrirati 
neželeno pošto. Če nekaj tisoč 

uporabnikov sporočilo označi 
kot neželeno, se poštna sto-
ritev hitreje nauči pravila in 
omogoča boljše filtriranje, 
uporabnikom, ki nabiralnika 
sploh še niso odprli, pa lahko 
takšno sporočilo samodejno 
odstrani, še preden ga vidijo.

Kakšen je pomen opti-
mizacije sistemov za raču-
nalništvo v oblaku?
Optimizacija takšnih siste-
mov se dogaja v ozadju in je 
uporabniku storitve skrita, 
je pa ključnega pomena za 
doseganje večje učinkovito-
sti in s tem nižjih stroškov 
infrastrukture. Večja učin-
kovitost izrabe virov pomeni, 
da za ponujanje storitve ene-
mu samemu uporabniku ne 
potrebujemo več celotnega 
strežnika za več tisoč evrov, 
ki ostaja praktično neizkori-
ščen. Infrastruktura v obla-
ku omogoča, da neizrablje-
ne zmogljivosti dobijo drugi 
najemniki. Strežnik tako ne 
teče v prazno in strošek se 
lahko v ustreznih razmerjih 
porazdeli na vse uporabnike, 
to pa pomeni, da je cena na 
uporabnika nižja.

Poslovni modeli in 
operaterski pogled 

O katerih poslovnih mo-
delih računalništva v obla-
ku lahko govorimo?
Poslovni modeli računal-
ništva v oblaku na ravni in-
frastrukture in platforme 
temeljijo na najemu račun-
skih, diskovnih in omrežnih 
zmogljivosti. Ti modeli pa 
postanejo zanimivejši, ko 
stroške preslikamo na raven 
končne aplikacije, kjer spet 
pride do izraza ekonomija 
velikih količin. Posledično 
se cena na uporabnika toli-
ko zniža, da je včasih stroške 
mogoče pokrivati že s ciljnim 
oglaševanjem in storitev po-
nujati zastonj. Razmeroma 
pogosto opazimo tudi tako 
imenovani freemium model, 
kjer je omejena preizkusna 
različica aplikacije ali stori-
tve na voljo brezplačno, saj 
so stroški dovolj nizki, da jih 
lahko pokrivajo obstoječi 
premium uporabniki. Sama 
skalabilnost in elastičnost 
oblaka pa omogočata tudi 
zvezno rast najetih zmoglji-
vosti, kar pogosto opišemo z 
izrazom »pay as you grow«.

Kaj boste poudarili v 
predavanju o operater-
skem pogledu na oblak? 
Operaterji kot ponudniki sto-
ritev so danes v nezavidljivem 
položaju, saj njihova izjemno 
obetavna storitev prenosa po-

datkov postaja zgolj cevovod, 
prek katerega svoje vsebine 
prodajajo zunanji ponudniki 
storitev in vsebin (tako ime-
novani over-the-top). Kljub 
temu pa ima operater števil-
ne prednosti pred takšnimi 
ponudniki, zlasti na področju 
varnosti, zasebnosti in obvla-
dovanja identitete uporabni-
ka. Operater lahko koncepte 
računalništva v oblaku uporabi 
z dveh vidikov: za zniževanje 
stroškov lastne infrastrukture 
z uporabo zasebnega ali javne-
ga oblaka ali kot vir prihodka 
s ponudbo svojega oblaka ozi-
roma njegovih gradnikov in 
funkcionalnosti razvijalcem 
in končnim uporabnikom. V 
predavanju si bomo ogledali 
te in tudi druge operaterske 
vidike.

Okolje, ki spodbuja 
inovativnost 

Kako smo lahko zado-
voljni z regulativo na tem 
področju v svetu in pri 
nas?
Regulativa težko dohaja po-
dročje, ki se tako bliskovito 
razvija, zato so danes številna 
vprašanja na področju zaseb-
nosti in varnosti podatkov ne-
ustrezno rešena. Nekaj vpra-
šanj glede varstva podatkov 
sicer EU poskuša opredeliti, 
vendar so zadeve precej bolj 
zapletene, saj je izjemno ve-
liko ponudnikov zunaj EU. 
Zato se podjetja, ki so jim 
naštete tematike ključnega 
pomena, pogosto odločajo za 
postavitev zasebnega oblaka 
– pri tem gre običajno za po-
manjšano različico skalabilne 
infrastrukture kot storitve, 
ki jo je mogoče postaviti na 
lastni strojni opremi. Zasebni 
uporabniki imajo na področ-
ju varnosti in zasebnosti do-
kaj debelo kožo in pogosto 
tolerirajo tudi večje fiaske, 
vendar pa pričakujemo, da 
bo na tem področju skupaj 
s povečanjem ozaveščenosti 
uporabnikov sčasoma zavla-
dala bolj stroga in globalno 
sprejeta regulativa.

Kaj menite o napovedi 
IDC, da bo poraba za sto-
ritve v javnem oblaku s 
26,6 milijarde v letu 2010 
narasla na 72,9 milijarde 
dolarjev v letu 2015?
Številk ne bi komentiral, 
lahko pa z veliko gotovostjo 
trdim, da je na tem področju 
še izjemen potencial in da se 
bo rast nadaljevala. Storitve 
v javnem oblaku so v zadnjih 
letih spremenile tako način 
uporabe aplikacij in storitev 
kot tudi njihovega razvoja. 
Danes si težko zamišljamo 

Priče smo izjemnemu razmahu 
koncepta računalništva v oblaku

[INTERVJU ]  Dr. Urban Sedlar, raziskovalec v Laboratoriju za telekomunikacije Fakultete 
za elektrotehniko 

V multimedijski dvorani 
Fakultete za elektro-
tehniko v Ljubljani bo 
jutri strokovni seminar o 
računalništvu v oblaku. 
Predavatelj dr. Urban 
Sedlar, raziskovalec v 
Laboratoriju za teleko-
munikacije Fakultete za 
elektrotehniko (LTFE), 
bo v treh predavanjih 
osvetlil različne vidike 
te teme – od arhitekture 
sistemov in komunikacij 
v oblaku do poslovnih 
modelov in regulative. 

 K sreči običajnemu uporabniku 
o sami zgradbi in načrtovanju oblaka 
ni treba vedeti skoraj nič – prav 
ta abstrakcija je glavna prednost 
računalništva v oblaku.

Tako pravi dr. Urban Sedlar, raziskovalec v Laboratoriju za 
telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko.
▶

življenje in delo brez števil-
nih storitev, ki so na voljo za 
nekaj evrov ali celo zastonj, 
uporabniku pa prihranijo 
stroške strojne in program-
ske opreme ter vzdrževanja. 
Podobno pa tudi razvijalcem 
ponudba platforme kot sto-
ritve in infrastrukture kot 
storitve omogoča hitrejši in 
enostavnejši razvoj novih 
aplikacij: razvijalcem ni več 
treba vsakič znova posta-
viti temeljev, temveč lahko 
začnejo rešitve graditi kar v 
prvem ali drugem nadstro-
pju. Takšno okolje z odpravo 
dolgočasnih rutinskih opra-
vil spodbuja inovativnost in 
lahko smo prepričani, da naj-
boljše aplikacije in storitve 
šele pridejo.

Dovolj ponudbe tudi na 
slovenskem trgu 

Kako ocenjujete razvoj 
računalništva v oblaku v 
Sloveniji?
Danes je trg globalen in vsaka 
novost, ki temelji na interne-
tnih tehnologijah, v hipu po-
stane dostopna od koderkoli 
na svetu, zato je na takšnem 
trgu konkurenca mnogo več-
ja. Tudi v Sloveniji imamo 
dostop do večine globalnih 
storitev v oblaku in najbrž ni 
bralca, ki ne bi uporabljal vsaj 
kakšne izmed njih. Takšen trg 
je za uporabnike prednost, 
za ponudnike pa slabost, saj 
morajo tekmovati z velikani, 
ki laže dosegajo ekonomijo 
velikih količin. Po drugi stra-
ni pa imajo lokalni ponudniki 
zaradi upoštevanja lokalne 
regulative prednost pred-
vsem tam, kjer so pomembni 
vidiki varnosti in zasebnosti. 
Podjetja, ki se odločajo za 
postavitev zasebnega obla-
ka, lahko tako najdejo dovolj 
ponudbe tudi na slovenskem 
trgu ali pa z ustreznim vlož-
kom postavijo svoj zasebni 
oblak tudi sama. 

Kakšna je vloga LTFE na 
tem področju?
Takšno infrastrukturo ima-
mo že več let tudi v LTFE, 
kjer intenzivno delamo na 
področju aplikacij, ki izkori-
ščajo prednosti računalništva 
v oblaku. Med pomembnejši-
mi dejavnostmi naj omenim 
predvsem sodelovanje v dveh 
kompetenčnih centrih: KC 
OpComm in KC Class. Med 
rezultati dela bodo poleg ska-
labilne platforme za obdela-
vo velike količine podatkov v 
oblaku tudi nove aplikacije s 
področij poslovnih komuni-
kacij, telemetrije, e-izobraže-
vanja, e-zdravja in pametnih 
omrežij (smart grid).
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