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[ INTERVJU]  Dr. Urban Sedlar o povezanosti oblaka in telekomunikacij

Aplikacije prinašajo pamet 
v svet telekomunikacij
Računalništvo v oblaku je 
področju telekomunikacij 
dalo še dodatno širino. 
A z novimi tehnologijami 
in načini uporabe pri-
hajajo vedno novi izzivi, 
predvsem za ponudnike 
storitev. O teh smo se 
pogovarjali z dr. Urbanom 
Sedlarjem, raziskovalcem 
Laboratorija za telekomu-
nikacije na Fakulteti za 
elektrotehniko v Ljubljani.

Kako računalništvo v 
oblaku spreminja 
telekomunikacije?
Računalništvo v oblaku je s tele-
komunikacijami tesno povezano. 
Ker je oblak za kuliso zgolj odda-
ljen računalnik v podatkovnem 
centru, bi bili brez telekomuni-
kacijskega omrežja vsi podatki na 
njem nedostopni in posledično 
neuporabni. Tako je za dobro 
uporabniško izkušnjo storitev 
v oblaku ključnega pomena 
dobro omrežje z velikimi pre-
nosnimi zmogljivostmi, majh-
nimi zakasnitvami in zadovolji-
vo kakovostjo storitve. Takšne 
zahteve pomembno vplivajo na 
razvoj in napredek telekomu-
nikacij. Po drugi strani pa tudi 
računalništvo v oblaku premika 
tehnološke meje skalabilnosti 
in virtualizacije, marsikatera 
tehnologija s tega področja se 
je izkazala kot uporabna tudi v 
svetu telekomunikacij.

Kakšne priložnosti torej 
ponuja tehnologija oblaka na 
področju telekomunikacij?
Ker danes večina najsodobnejših 
operaterskih storitev (telefonija, 
televizija in prenos podatkov) de-
luje prek internetnega protokola 
(IP), so s tem praktično skoraj 
vsa telekomunikacijska omrežja 
po funkcionalnosti postala raču-
nalniška omrežja. Že samo ime 
pove, da je pomemben gradnik 
v takšnih omrežjih računalnik, 
katerega univerzalnost danes 
lahko nadomesti vse – od te-
lefonske centrale do opreme v 
TV-studiu. In ravno oblak pri-
naša možnost za fleksibilno in 
skalabilno uporabo velikega šte-
vila računalnikov, kar ima lahko 
neposreden vpliv na skoraj vse 
telekomunikacijske sisteme; 
ponudnik telekomunikacijskih 
storitev lahko uporabi tehnologi-
je računalništva v oblaku, s čimer 
si zniža stroške nakupa in vzdrže-
vanja strojne opreme, poleg tega 
pa različni modeli računalništva 
v oblaku prinašajo tudi možnost 
za dodatno ponudbo na strani 
operaterjev. 

Kakšne strategije ubirajo 
ponudniki telekomunikacij-
skih storitev pri razvoju 
poslovanja?
Številni ponudniki spoznavajo, 
da zagotavljanje enostavnih 
komunikacijskih storitev ni več 

uu Večina komunikacijskih 
sistemov je prešla na 
internetni protokol, ki 
je omogočil poenotenje 
in konvergenco različnih 
storitev.
  � Tako pravi dr. Urban Sedlar, raziskovalec v Laboratoriju za 

telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani.

dovolj, saj so te postale že nekaj 
tako običajnega, da jih lahko 
primerjamo z elektriko. Pri ra-
zvoju poslovanja ima tako po-
nudnik dve možnosti: bodisi se 
osredotočiti na poceni in učin-
kovito zagotavljanje osnovnega 
nabora storitev ali pa ustvarjati 
dodano vrednost s ponudbo no-
vih naprednih storitev, aplikacij 
in vsebin. Prvo možnost lahko 
primerjamo z nizkocenovnimi 
letalskimi ponudniki, ki po-
skušajo skrčiti vse nepotrebne 
stroške in maksimizirati učinko-
vitost poslovanja; za tak pristop 
v svetu telekomunikacij zadošča 
majhna in učinkovita ekipa, ki ob 
ustrezni stopnji avtomatizacije 
in organizacije lahko zagotavlja 
zadovoljivo in ugodno ponudbo, 

ponudnik pa še vedno ustvarja 
dobiček. Druga možnost je, 
da ponudnik komunikacij-
skih storitev poleg golega 
cevovoda ponudi še dodaten 
nabor storitev z višjo dodano 

vrednostjo. Tipični primeri 
takšnih storitev so s področij 

zagotavljanja kakovosti storitve 
in uporabniške izkušnje, hrambe 
in obdelave podatkov, pametnih 
energetskih omrežij, e-izobra-

ževanja, e-zdravja, množičnih 
senzorskih omrežij, pametnega 
doma in podobno. Pomemben 
element ponudbe za telekome 
2.0 je ravno področje platform, 

kjer ima uveljavljen operater 
številne prednosti pred 

običajnimi podjetji, 
zlasti bazo na-

ročnikov in 
n j i h o v o 
zaupanje, 
že vzpo-
stavljen 
k a n a l 
zaraču-
navanja, 
s t r o g a 
m e r i l a 

varova-
nja po-

datkov ter 
spoštova-

nje lokalne 
zakonodaje.

Komuni-
kacije očitno 

postajajo vse 
bolj pametne. 

Kaj jim v praksi 
vdahne pamet?

Pamet jim vdah-
nejo aplikacije ali 

programska logika, ki 
je nameščena bodisi 
pri ponudniku bodisi 

pri uporabniku. 
To samo po 

sebi ni nič 
novega, 
vendar 
pa se je 
s p r e -

Direktor FrodXa Igor Pau-
letič je ob odprtju foruma pou-
daril, da IT ne bo preživljal več 
toliko ljudi, kot jih je v najboljših 
letih. Vrhunec smo že zdavnaj 
dosegli. In razlog ni (zgolj) v 
gospodarski krizi. Bolj ko se 
standardizirajo informacijske 
rešitve, ki jih uporabljamo v 
svojem poslu in življenju, bolj-
še so možnosti, da se preselijo 
v oblak. In bolj ko smo s svojim 
IT v oblaku, manj govorimo o 
rešitvah, manj se ukvarjamo z 
informatiki, manj se ukvarjamo 
sami s seboj. In to je dobro za 
razvoj poslovanja.

Ko bomo enkrat prišli do 
tega, da ne bomo več poznali 
pojma »informacijska rešitev«, 
smo zmagali, je prepričan Pau-
letič. Tudi vprašanje varnosti in 
ohranjanja zaupnosti, ki osta-
ja kot ključni argument, da ne 
spreminjamo svojih pristopov, 
je večinoma prenapihnjeno. 
No, in ko se bomo o IT nehali 

Učim se delati nekaj 
novega. Vi še ne?
Podjetje FrodX je 17. maja 
2012 na ljubljanskem 
gradu pripravilo zaključni 
dogodek FrodX Foruma 
o razvoju informacijske 
družbe. O temi »IT kot 
javni servis« so v FrodXu 
spodbudili javno razpravo 
med vplivnimi ljudmi in 
misleci v Sloveniji. Povabili 
so jih, da svoje razmišljanje 
objavijo v blogu in enomi-
nutnem videoprispevku na 
059FrodX.tv.

pogovarjati na način, kot se še 
vedno pogovarjamo, in bomo in-
formatiko doživljali in razumeli 
kot običajen telefonski pogovor, 
takrat bomo verjetno lahko rekli, 
da živimo v informacijski družbi. 
Do tja pa v resnici žal še ni tako 
zelo blizu.

»Čeprav bomo takrat bistve-
no bolj odvisni od svojih informa-
cijskih asistentov, sem prepričan, 
da bo za to skrbelo bistveno manj 
ljudi. Sploh v Sloveniji. Dobava 
takšnih storitev bo večinoma 
globalizirana in vedno več se 
nas bo moralo iz industrije IT 
preusmeriti v ekologijo, zdra-
vstvo in turizem. Jaz se na to že 
pripravljam. FrodX Forum je bil 
en korak v to smer. Še več jih       b o 
...«  dodaja Pauletič.

  � »Ko bomo enkrat prišli do 
tega, da ne bomo več poznali 
pojma informacijska rešitev, 
smo zmagali,« meni direktor 
FrodXa Igor Pauletič.
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menil ekosistem, v katerega so te 
aplikacije umeščene. V preteklo-
sti smo za komunikacije upora-
bljali povsem ločena omrežja in 
ločene naprave. Komunikacijski 
sistemi so bili tipično zaprti, zato 
so lahko nove aplikacije razvi-
jali le specializirani razvijalci, 
razvoj pa je bil kompleksen in 
zamuden. Danes pa je večina 
komunikacijskih sistemov pre-
šla na internetni protokol, ki je 
omogočil poenotenje in konver-
genco različnih storitev. Obenem 
so po vzoru svetovnega spleta 
številni komunikacijski sistemi 
omogočili enostaven dostop do 
storitev prek odprtih vmesnikov, 
kar je pritegnilo široke množice 
internetnih razvijalcev. Danes je 
tako razvoj pametnih komuni-
kacijskih aplikacij preprostejši, 
število razvijalcev pa mnogo 
večje kot nekoč.

Vse več ponudnikov tele-
komunikacij se posveča po-
nujanju storitev iz oblaka 
poslovnim uporabnikom. Gre 
predvsem za zmogljivosti 
hrambe in obdelave podatkov. 
Je to le modna muha ali pa 
bodo te storitve razvijali še 
naprej in v širino?
Te storitve se bodo zagotovo 
razvijale še naprej. Pomemben 
razlog je, da je najem zmogljivosti 
lahko precej cenejši in zaneslji-
vejši od lastne infrastrukture. 
Poleg tega ima ponudnik takšnih 
storitev na voljo strokovno ose-
bje, ki je bolje usposobljeno za 
vzdrževanje, nadgradnje in av-
tomatizacijo delovanja takšnih 
kompleksnih sistemov. Upo-
rabniki z izbiro storitev v obla-
ku obidejo potrebo po nakupu 
in vzdrževanju lastne opreme, 
pridobijo pa možnost hitre rasti, 
visoko stopnjo razpoložljivosti in 
elastično skalabilnost. Slednje 
pomeni, da je najete zmogljivosti 
mogoče hitro povečati in tudi hi-
tro zmanjšati. Zlasti zadnja mo-
žnost pri nakupu lastne opreme 
ne obstaja, če torej opremo na-
jamemo, nam to lahko prinese 
velik prihranek, ko se potreba po 
zmogljivosti zmanjša.

So domači ponudniki tele-
komunikacijskih storitev iz 
oblaka lahko konkurenčni na 
tujih trgih?
Menim, da s ponudbo infra-
strukture kot storitve ne morejo 
konkurirati. Ekonomija velikih 
količin pri največjih svetovnih 
ponudnikih je razlog za precej-
šnje popuste pri nakupu strojne 
opreme, električne energije in 
zakupu omrežnih zmogljivosti. 
Skali, na kakršni delujejo Ama-
zon, Google ali Rackspace, ne 
morejo konkurirati niti drugi 
svetovni velikani. Slovenska pod-
jetja lahko tujim z infrastrukturo 
konkurirajo zgolj na domačem 
trgu, in sicer z geslom »podatki 
ostanejo v Sloveniji«. Dokler na 

tem področju ne bo globalno 
sprejete regulative, bodo vsaj 
večji poslovni uporabniki precej 
nezaupljivi do velikih ameriških 
podjetij, ki pogosto zelo ohlapno 
upoštevajo evropsko zakonoda-
jo. Nasprotno pa je pri ponudbi 
platforme ali programske opre-
me kot storitve zgodba povsem 
drugačna. Tu je že danes veliko 
uspešnih malih podjetij, ki ponu-
jajo nišne storitve; med njimi je 
tudi nekaj slovenskih, ki doka-
zujejo, da je mogoče storitve na 
podlagi tehnologij v oblaku uspe-
šno ponujati tudi globalno. Prav 
na področju razvoja inovativnih 
platform in aplikacij smo že več 
let dejavni tudi v Laboratoriju za 
telekomunikacije na Fakulteti za 
elektrotehniko.

Lahko komunikacijska 
omrežja zaradi omejenih 
zmogljivosti postanejo ozko 
grlo za razvoj računalništva 
v oblaku?
Da, vsekakor. Predvsem zaradi 
razmaha multimedijskih sto-
ritev so v zelo kratkem času 
zahteve po pasovni širini ek-
splodirale. Če navedem realen 
primer: že varnostna kopija 100 
gigabajtov podatkov v oblak z 
danes običajno hitrostjo preno-
sa en megabit na sekundo bi za 
prenos potrebovala kar devet 
dni. Sto gigabajtov podatkov da-
nes ni veliko, saj je možno kupiti 
že diske velikosti tri tisoč giga-
bajtov. Za zares podatkovno in-
tenzivne scenarije, kjer je treba 
v oblak naložiti denimo petabajt 
(milijon gigabajtov) podatkov, 
pa to pomeni resen problem, 
ki ga nekateri ponudniki rešu-
jejo kar z možnostjo pošiljanja 
trdih diskov po pošti – na pri-
mer Amazon s storitvijo AWS 
Import/Export. Njihov moto je 
»ne podcenjujte pasovne širine 
poštnega nabiralnika«.

Kdaj lahko pričakujemo 
naslednji velik preskok, de-
nimo Telekomunikacije 2.0 
ali pa Oblak 2.0? Kaj bo ta 
prinesel?
Koncepti računalništva v oblaku 
ponujajo še ogromne možnosti, 
hkrati pa jih pesti še veliko ne-
rešenih vprašanj. To so zago-
tavljanje varnosti, zasebnosti, 
regulativa na globalni ravni in 
standardizacija, ki bo omogočala 
odprtost in svobodno menjavo 
ponudnika. Ko bodo te težave 
zadovoljivo rešene, se bo razvoj 
aplikacij razširil tudi na številna 
dokaj občutljiva področja. Apli-
kacije, ki temeljijo na obdelavi 
ogromnih količin podatkov in 
paradigmah interneta stvari, 
bodo povzročile revolucijo v e-
-zdravstvu, pametnih domovih, 
energetskih omrežjih, komuni-
kacijah in še mnogih drugih po-
dročjih. Tako lahko z gotovostjo 
rečemo, da najboljše aplikacije in 
storitve šele pridejo.

Arctur-1 in simulacije 
podnebnih sprememb
V mednarodnem središču za teoretično fiziko Abdus Salam 
ICTP v Trstu je potekala konferenca »6th Workshop on the 
Theory & Use of Regional Climate Models«, namenjena upo-
rabnikom paketa RegCM4, znanstvenikom in podiplomskim 
študentom s področij atmosferske fizike, dinamike atmos-
fere, klimatologije, oceanografije, fizike in matematike. 
Velik pomen povezanosti različnih dejavnikov v lokalnem 
podnebnem sistemu in njihov vpliv na podnebne spremem-
be so tudi razlog, da so v ICTP razvili sodoben simulacijski 
paket za klimatsko modeliranje RegCM4, ki upošteva tudi 
vpliv oceanov, kemijskih lastnosti zraka in biosfere. Novo-
goriška družba Arctur se je konferenci pridružila s svojim 
superračunalnikom Arctur-1, na katerem so v sodelovanju 
s partnerskim podjetjem Exact Lab iz Trsta in raziskovalci 
iz ICTP namestili zadnjo različico paketa RegCM4, ki je bila 
tako na voljo udeležencem konference. Uporabniki pa so 
obenem lahko spoznali tudi izjemno zmogljivo novogoriško 
infrastrukturo v neposredni bližini Trsta.

HP predstavil novi nabor 
poslovnih osebnih računalnikov
Podjetje HP je ponudbo računalnikov razširilo z več kot 20 
novimi izdelki, zasnovanimi za zahteve končnih uporabnikov 
in informacijskih oddelkov. Med predstavljenimi izdelki so tudi 

novi sistemi Ultrabook za podjetja, vključno s prvim HP-jevim 
vrhunskim prenosnikom za poslovne uporabnike HP EliteBook 
Folio 9470m, prenosniki družine HP EliteBook p, zasnovani 
za skladnost s standardi MIL-STD 810G glede vibracij, prahu, 
višine, temperatur in padcev, ter tudi dve družini namiznih 
osebnih računalnikov, HP Compaq Pro 6300 in HP Compaq 
Elite 8300. Vsi izdelki združujejo varnost, preprosto upravlja-
nje, prilagodljivost in zanesljivost. Predstavili so tudi novo 
programsko opremo – namestitveno sliko HP Premier Image 
za preprostejšo in hitrejšo uporabniško izkušnjo z enostavno 
vpeljavo ter HP BIOS Protection, ki na ravni strojne opreme 
zagotavlja zaščito pred virusi in drugimi grožnjami.

Telefonija VoIP osvaja svet, tudi 
Slovenijo
Na svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, ki je 
bil 17. maja, je podjetje Gigaset opozorilo na prednosti svetov-
nega spleta in naprednih komunikacijskih tehnologij. V zadnjem 
času razcvet doživlja telefonija VoIP, ki jo prištevamo med najhi-
treje rastoče svetovne tehnologije. Njena priljubljenost narašča 
tudi v Sloveniji, kjer je na koncu leta 2011 dosegla 46,6-odstotni 
delež. Skupno število rezidenčnih in poslovnih telefonskih 
priključkov VoIP je konec leta 2011 znašalo 370.903, kar je 
3,4 odstotka več kot četrtletje prej. Operaterji telefonijo VoIP 
praviloma ponujajo v cenovno ugodnih paketih, v kombinaciji 
z drugimi komunikacijskimi storitvami. V zadnji četrtini leta 
2011 je v Sloveniji delovalo 11 operaterjev, ki na trgu ponujajo 
storitev telefonije VoIP. V njihovi ponudbi je na voljo pestra izbira 
hibridnih telefonov, kakršen je denimo C610 IP podjetja Gigaset, 
ki je med prvimi prepoznalo prednosti telefonije VoIP. 

Na kratko
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