
22 konferenca 
sodobne 

informacijske 
tehnologije 

in storitve

1

5

2

7

8

10

11

15

18

20

21

Zbornik 
prispevkov

Urednika:

Marjan Heričko, 

Katja Kous



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

OTS 2017 
Sodobne informacijske 
tehnologije in storitve 

 
 

 
Zbornik dvaindvajsete konference 

 
 

Urednika 

Marjan Heričko in Katja Kous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Maribor, 13. in 14. junij 2017 
 



 

DOI https://doi.org/10.18690/978-961-286-040-0 ISBN 978-961-286-040-0 
© 2017 Univerzitetna založba Univerze v Mariboru 
Dostopno na: http://press.um.si 
 

© Univerzitetna založba Univerze v Mariboru 
Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, predelava ali 
druga uporaba tega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s fotokopiranjem, tiskanjem 
ali shranjevanjem v elektronski obliki. 
 
Naslov: OTS 2017 Sodobne informacijske tehnologije in storitve (Zbornik dvaindvajsete 

konference) (Maribor, 13. in 14. junij 2017) 
  

Urednika: prof. dr. Marjan Heričko (Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko) 
Katja Kous (Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko) 

  

Tehnična urednica: Saša Kuhar 
  

Število izvodov: 250 
  

Tisk: Tiskarna Saje d.o.o. 

 
CIP - Kataložni zapis o publikaciji  
Univerzitetna knjižnica Maribor  
 
004.946.5:004.7(082)  
 
KONFERENCA Sodobne tehnologije in storitve (22 ; 2017 ; Maribor)  
        Sodobne tehnologije in storitve : OTS 2017 : zbornik dvaindvajsete konference, Maribor, 13. in 14. junij 2017 / 
urednika Marjan Heričko in Katja Kous. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2017  
 
Nasl. v kolofonu: OTS 2017 Sodobne tehnologije in storitve (Zbornik prispevkov dvaindvajsete konference) 
(Maribor, 13. in 14. junij 2017) 
 
ISBN 978-961-286-040-0  
1. Heričko, Marjan  
COBISS.SI-ID 92024321 
 
Programski odbor OTS 2017: 
prof. dr. Marjan Heričko (vodja), prof. dr. Tatjana Welzer Družovec, dr. Tomaž Domanjko, dr. Boštjan Grašič, dr. 
Dean Korošec, dr. Luka Pavlič, dr. Boštjan Šumak, dr. Boštjan Kežmah, mag. Bojan Štok, mag. Ivan Lah in Milan 
Gabor. 
 
Organizacijski odbor OTS 2017: 
Katja Kous (vodja), Saša Kuhar, Boris Lahovnik, Tina Beranič, Maja Pušnik, Miha Strehar, Lucija Brezočnik, Mitja 
Gradišnik, Jernej Huber, Gregor Jošt, Sašo Karakatič, Mateja Kocbek, Mitja Krajnc, Boris Ovčjak, Blaž Podgorelec 
in Alen Rajšp. 
 
Založnik: 
Univerzitetna založba Univerze v Mariboru 
Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija 
tel. +386 2 250 42 42, fax +386 2 252 32 45 
http://press.um.si, zalozba@um.si 
 
Izdajateljica: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija 
tel. +386 2 220 70 00, faks +386 2 220 72 72 
http://www.feri.um.si, dekanat.feri@um.si 
 
Cena: brezplačen izvod 
 
Odgovorna oseba založnika: prof. dr. Igor Tičar, rektor (Univerza v Mariboru) 



 

 

 
 

 
 
 
Spoštovani, 
 
 

 
 
informatika in informacijske tehnologije so že več desetletij gonilo inoviranja na vseh področjih poslovanja 
podjetij ter delovanja posameznikov. Odprti standardi in interoperabilnost ter vedno višja odzivnost 
informatikov vodijo k razvoju inteligentnih digitalnih storitvenih platform in inovativnih poslovnih modelov 
ter novih ekosistemov, kjer se povezujejo in sodelujejo ne le partnerji, temveč tudi konkurenti. Vse večja in 
pomembnejša je tudi vključenost končnih uporabnikov naših storitev in rešitev. Napredne informacijske 
tehnologije in sodobni pristopi k razvoju, vpeljavi in upravljanju omogočajo višjo stopnjo avtomatizacije in 
integracije doslej ločenih svetov, saj vzpostavljajo zaključeno zanko in zagotavljajo nenehne izboljšave, ki 
temeljijo na aktivnem sodelovanju in povratnih informacijah vseh vključenih akterjev. 
 
Na strokovni konferenci OTS  tudi letos naslavljamo aktualne izzive, tehnologije in pristope kot so 
BlockChain, BizDevOps, zabojniki, agilni procesi in neprekinjeno zagotavljanje kakovosti, brezstični 
uporabniški vmesniki, internet stvari, velepodatki in globoko učenje. V prispevkih so predstavljene izkušnje 
strokovnjakov, ki načela in principe digitalne preobrazbe že udejanjajo in pri tem ustrezno skrb posvečajo 
zagotavljanju informacijske varnosti in zasebnosti. In kar je še posebej pomembno – svoje znanje, storitve in 
rešitve uspešno tržijo na globalnem trgu vse od Avstralije, Filipinov, Kitajske, Rusije, Irana, držav Evropske 
unije in Švice do ZDA. 
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Prispevki predstavljajo stališča avtorjev, ki niso nujno usklajena s 
stališči organizatorja, programskega odbora in urednikov 
zbornika, zato ne sprejemajo nobene formalne odgovornosti zaradi 
morebitnih avtorjevih napak, netočnosti in neustrezne rabe virov. 

 
 



 

 

KAZALO 
 
 

 
 

Orkestracija mikroservisov z uporabo Kubernetes 
Andrej Krajnc, Urban Zaletel, Bojan Štok, Ciril Petr ____________________________________ 1 
 
Upravljanje gruč zabojnikov poslovnih aplikacij 
Mitja Gradišnik ________________________________________________________________ 12 
 
Možnosti uporabe tehnologije Blockchain 
Zedin Salkanović, Andraž Leitgeb, Kristjan Košič _____________________________________ 24 
 
Realnočasovni splet 
Bernard Atelšek, Damjan Kovač, Borut Radi, Dušan Klobasa ____________________________ 38 
 
Prehod aplikacij iz ogrodja AngularJS na Angular 
Luka Juršnik, Gordana Budimir ___________________________________________________ 50 
 
Izkušnje pri zamenjavi spletnega uporabniškega vmesnika kompleksne zavarovalniške 
aplikacije 
Andraž Kirn, Dušan Bratuša ______________________________________________________ 60 
 
Obvladajte programsko opremo, sicer bo ona obvladala vas 
Črt Gerlec, Damijan Koletnik _____________________________________________________ 71 
 
Pasti in zanke agilnih pristopov 
Luka Pavlič, Lucija Brezočnik ____________________________________________________ 78 
 
The challenges of BizDevOps realization 
Boštjan Grašič _________________________________________________________________ 88 
 
Mockito – pogoste napake in kako se jim izogniti 
Jan Grilanc ____________________________________________________________________ 95 
 
Izkušnje pri uporabi orodij za avtomatsko prevzemno testiranje pri zvezni integraciji in 
dostavi vsebine 
Nejc Maleš, David Smogavec ____________________________________________________ 101 
 
Ogrodja za avtomatsko testiranje mobilnih aplikacij 
Mateja Hazl, Simon Jurič _______________________________________________________ 107 
 
Od velepodatkov do pametnih in hitrih podatkov 
Muhamed Turkanović, Aida Kamišalić Latifić _______________________________________ 115 
 
Izboljšanje uporabniške izkušnje brezstičnih vmesnikov s pomočjo modernih tehnik strojnega 
učenja 
Sašo Karakatič, Kristjan Košič ___________________________________________________ 128 
 
Pametno ogledalo – kreativen miks tehnologij 
Blagoj Soklevski, Bojan Brumen _________________________________________________ 138 
 



Internet vozil: danes in jutri 
Tomica Čus, Domen Verber _____________________________________________________ 144 
 
Kako smo postavili temelje za digitalno transformacijo podjetja Ryanair? 
Bojan Lozinšek _______________________________________________________________ 150 
 
Digitalna transformacija GoOpti – slovenskega ponudnika prevozov na zahtevo 
Boris Horvat, Primož Lukšič, Mateja Novak, Marko Guček ____________________________ 155 
 
Re-volution of healthcare services 
Aleš Smokvina _______________________________________________________________ 165 
 
Vpliv upravljanja uporabniških pooblastil na varnost podatkov 
Evgen Jamnikar, Andrej Zimšek __________________________________________________ 169 
 
Zakonitost “etičnega” ugotavljanja ranljivosti v informacijskih sistemih 
Urška Kežmah, Boštjan Kežmah __________________________________________________ 177 
 
Ko ELK sklad in zabojniki pomagajo loviti napadalce 
Milan Gabor _________________________________________________________________ 186 
 



OTS 2017 SODOBNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN STORITVE  
(ZBORNIK DVAINDVAJSETE KONFERENCE) 
M. Heričko, K. Kous 
 
 

 

ORKESTRACIJA	MIKROSERVISOV	Z	
UPORABO	KUBERNETES	

 
ANDREJ KRAJNC, URBAN ZALETEL, BOJAN ŠTOK, CIRIL PETR 

 

Povzetek: Pristopi k razvoju programske opreme se nenehno spreminjajo. V zadnjem času lahko 
opažamo trend, da se veliki monoliti pretvarjajo v mikroservise. Ti mikroservisi ne smejo biti 
monoliti v majhnem (mikroliti), temveč morajo imeti lastnosti sodobnih arhitektur (reaktivni 
koncepti, asinhronost itd.). Čeprav se na eni strani vse bolj uveljavljajo pristopi brez strežniške 
strani (serverless), pa so na drugi strani še veliko bolj pomembne sodobne rešitve, ki temeljijo na 
uporabi vsebnikov (containers). Uporaba vsebnikov (containerization) se dogaja na različnih 
nivojih, zaradi česar obstaja tudi veliko različnih popularnih produktov, kot so Docker, Mesos, 
Kubernetes itd. V prispevku bodo predstavljene ključne značilnosti razvoja programske opreme z 
uporabo Kubernetes, ki je v tem trenutku eden od najbolj vročih produktov za razvoj sodobnih 
mikroservisov. Kubernetes je odprtokodna rešitev, ki omogoča hitro in ponovljivo avtomatsko 
dostavo, pri čemer je omogočeno enostavno vračanje v prejšnje stanje (rollout update). Orodje 
Kubernetes je zastavljeno modularno z mnogo vtičniki, ki jih lahko dopolnjujemo in razširjamo. 
Kubernetes omogoča enostavno portabilnost aplikacij, saj se lahko le te nahajajo v privatnem, 
javnem ali hibridnem oblaku na fizičnih ali virtualnih gručah, s čimer je omogočen prehod iz 
host-centric infrastrukture v container-centric infrastrukturo. Pri uporabi Kubernetes se za 
privzeto vsebniško izvajalno okolje uporablja Docker, Kubernetes pa nastopa predvsem kot 
orkestracijsko orodje za dostavo in upravljanje teh vsebnikov. 

Ključne besede: mikrostoritve, vsebniki, orkestracija, Kubernetes, arhitekture
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1. UVOD 

Dolga leta je v svetu računalništva veljal Moorov zakon, ki pravi, da se približno na vsakih 18 mesecev podvoji 
zmogljivost integriranih vezij (procesorjev in namenskih procesorjev). Avtor Moorovega zakona je Gordon 
Moore, ki je to napoved zapisal že leta 1965, v praksi pa se je potrjevala nekje do leta 2005, ko se je upočasnilo 
povečevanje hitrosti procesorjev. V tistem času so v praksi zaživeli dvojedrni procesorji, ki so napovedovali, 
da se zmogljivost ne bo povečevala zaradi povečane hitrosti posameznega procesorja, temveč predvsem zaradi 
tega, ker bomo imeli procesorje z vedno več jedri [1, 2]. 

Čeprav danes obstajajo zelo zmogljivi večjedrni procesorji, pa v uporabi niso zaživeli v tolikšni meri kot bi 
lahko. Glavni problem predstavlja to, da programska oprema ne zna dobro izkoristiti večjedrnih procesorjev. 
Obstajajo področja, kjer se večjedrni procesorji dobro izkoristijo (na primer paralelne podatkovne analitike, 
grafične procesne enote ipd.), v splošnem pa lahko opazimo, da razvijalci še vedno ne znamo izkoristiti 
zmogljivosti, ki nam jih prinašajo večjedrni procesorji. Dobavitelji strojne opreme bi nam lahko ponudili 
veliko bolj zmogljive večjedrne procesorje, vendar jih ne, saj programska oprema enostavno ni pripravljena 
na to. Na sliki 1 rdeča črta nakazuje, koliko jeder bi imeli procesorji, če bi Moorov zakon veljal tudi za jedra. 
Dejansko stanje je prikazano s spodnjo črto s karami.  

 

Slika 1. Primerjava dejanskega števila jeder in števila jeder po Moorovemu zakonu skozi leta 

Glavni razlog za neizkoriščenost leži v tem, da je razvoj programske opreme pogojen s programskimi jeziki, 
knjižnicami in ogrodji, ki diktirajo način razvoja programske opreme. Pristopi, ki so bili popularni leta 2005, 
v veliki meri niso bili najbolj primerni za koncepte sočasnega izvajanja. V najpopularnejših programskih 
jezikih (Java, C++, C, C# itd.) je v tistem času bilo na voljo relativno malo konceptov, s katerimi bi izkoristili 
zmogljivosti večjedrnih procesorjev. Razvijalci smo se zanašali na to, da se bo hitrost enojedrnih procesorjev 
podvojila vsakih 18 mesecev in zaradi tega večinoma bilo potrebe po raziskovanju sočasnosti. Šele sčasoma 
so programski jeziki dobivali dodatke, s katerimi lahko izkoriščamo večjedrne procesorje v veliko večji meri. 
Če pogledamo npr. programski jezik Java, je Java 1 podpirala niti (threads), zaklepanja (locks) in pogojne vrste 
(condition queue). V Javo 5 so bili dodani bazeni nit (thread pools), blokirajoče vrste (blocking queues) in 
sočasne kolekcije (concurrent collections). Java 7 je naredila še korak dlje z modelom vejitve in združevanja 
(fork-join), v Java 8 so dodali paralelne tokove (parallel streams), v Java 9 pa smo dobili še reaktivne tokove 
(reactive streams). Zadnja leta so razvoj programske opreme zaznamovali predvsem koncepti objektnega 
programiranja, vendar pa lahko v praksi opažamo vedno večjo popularnost konceptov funkcionalnega 
programiranja (npr. Scala), ob tem pa se vse bolj uveljavljajo še drugi programski pristopi, ki so namenjeni 
predvsem za sočasno (concurrent) in paralelno (parallel) programiranje.  
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2. ZNAČILNOSTI SODOBNIH PROGRAMSKIH ARHITEKTUR 

Tradicionalne programske arhitekture so dolgo temeljile na konceptu odjemalec-strežnik (client-server), pri 
čemer je bila dolgo glavna aplikacijska logika implementirana na strani strežnika. S povečano popularnostjo 
spletnih aplikacij in raznih JavaScript ogrodij se je počasi vedno več aplikacijske logike preneslo na stran 
odjemalca.  

V današnjem času se precej govori o arhitekturah brez strežniške strani (serverless), pri katerem je glavna 
aplikacijska logika na strani odjemalca, aplikacije same pa nimajo klasične strežniške strani, temveč 
uporabljajo le različne servise oz. programske vmesnike tretjih ponudnikov. Določeno aplikacijsko logiko je 
mogoče dodajati v te servise preko vtičnikov, ki jih ponujajo implementacije servisov. Trenutno zelo vroč tak 
pristop je uporaba funkcij kot storitev (FaaS – Function as a Service), kjer našo programsko kodo (Java, C#, 
Python itd.) dodamo na nek strežnik (najbolj znan je Amazon Lambda), nato pa uporabimo vtičnik servisov 
na način, da se ob določenih akcijah izvede naša programska koda. Primer bi bil programska koda, ki spremeni 
velikost slike potem, ko je bila slika dodana v podatkovno bazo (npr. Amazon S3). Na sliki 2 je prikazana 
primerjava arhitekture odjemalec/strežnik in brezstrežniške arhitekture. 

 

Slika 2. Primerjava arhitekture odjemalec/strežnik in brezstrežniške arhitekture 

Veliko pozornosti je zadnje čase namenjeno reaktivnim pristopom, ki dobro naslavljajo značilnosti sodobnih 
programskih arhitektur, saj glede na tradicionalne pristope izpostavljajo nekatere druge prakse, tehnike in 
principe programiranja. Reaktivni manifest (Reactive Manifesto) [3] definira reaktivne aplikacije kot tiste, ki 
so odzivne (responsive), odporne (resilient), elastične (elastic), in sporočilno-usmerjene (message-driven). 

Odzivne aplikacije so tiste, ki na zahteve uporabnikov odgovarjajo hitro ne glede na to, v kakšnem stanju je 
sistem (v dobrem ali slabem). Dandanes je večina aplikacij odzivnih le, če je sistem v dobrem stanju.  

Odporne aplikacije so odzivne tudi v primeru odpovedi. Večina aplikacij je načrtovanih tako, da deluje dobro 
le, če je sistem v dobrem stanju. Normalno je, da lahko prihaja do težav v sistemu, še posebej dandanes, ko so 
aplikacije sestavljene tako, da poleg lastnih komponent uporabljajo še številne eksterne storitve.  

Elastične aplikacije so odzivne tudi v primeru velikih obremenitev. Reaktivni sistemi odreagirajo na 
spremembe vhodnih obremenitev tako, da ustrezno povečujejo in zmanjšujejo vire, potrebne za obdelavo 
vhodnih zahtev. Skalabilnost lahko dosežemo z vertikalnim in horizontalnim skaliranjem. Vertikalno 
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skaliranje (scale up/down) se nanaša na dodajanje virov (CPU, RAM itd.) na istem vozlišču (računalniku), 
horizontalno skaliranje (scale out/in) pa se nanaša na dodajanje novih vozlišč (računalnikov)  

Sporočilno-usmerjene aplikacije temeljijo na asinhronem pošiljanju sporočil. Povezave med komponentami 
so postavljene na način, ki omogoča šibko sklopljenost (loose coupling), izolacijo (isolation), in prosojnost 
lokacije (location transparency). Komunikacija je neblokirajoča (non-blocking). 

 

Slika 3. Značilnosti reaktivnih aplikacij 

Pri reaktivnih pristopih je zelo pomemben koncept procesiranje tokov (stream processing). Pri reaktivnih 
tokovih (Reactive Streams) gre za asinhrono procesiranje tokov. Ena od najbolj zanimivih zadev pri reaktivnih 
tokovih je koncept, ki so ga poimenovali povratni pritisk (back pressure). Povratni pritisk je koncept, pri 
katerem sistem, ki procesira tokove, v primeru prevelikih obremenitev viru podatkov sporoči, da ne zmore 
obdelovati takšne količine podatkov in da lahko obdela le manjše količine podatkov. Vir podatkov se na to 
odzove tako, da začne pošiljati manjše količine podatkov. Ko sistem ni več pod preveliko obremenitvijo, javi, 
da je spet zmožen sprejemati večje količine podatkov. 

Pri reaktivni pristopih gre za nekoliko drugačen način razmišljanja o značilnostih programskih arhitektur, saj 
poudarjajo nekatere vidike, ki tradicionalno niso bili tako izpostavljeni. Pri razvoju se lahko poslužujemo le 
konceptov reaktivnega programiranja, lahko pa se odločimo delati reaktivne sisteme, kjer so celotni sistemi 
zastavljeni na reaktiven način. 

Reaktivno programiranje je podmnožica asinhronega programiranja in paradigma, kjer je aplikacijska logika 
vodena z dostopnostjo novih informacij in ne s kontrolo nad tokom izvajanja. Reaktivno programiranje je 
dogodkovno vodeno (event driven), medtem ko so reaktivni sistemi sporočilno vodeni (message driven). 
Pri dogodkovno vodenih sistemih se osredotočamo na naslovljive vire dogodkov, pri sporočilno vodenih 
sistemih pa se osredotočamo na naslovljive prejemnike sporočil. Dogodki se tipično dogajajo nekje lokalno, 
sporočila pa se uporabljajo za komunikacijo v porazdeljenih sistemih [4].  

Aplikacijski programski vmesnik (API) za reaktivno programiranje je v splošnem: 

 temelječ na povratnih klicih (callback based) – povratni klici so priključeni na vire dogodkov in ti 
povratni klici se kličejo, ko se zgodijo dogodki; 

 deklarativni (declarative) – implementirano z funkcionalno kompozicijo, ponavadi z dobro poznanimi 
pristopi kot so map, filter, fold (reduce) itd. 

Večina rešitev za reaktivno programiranje uporablja mešanico teh dveh stilov, pogosto so dodane še rešitve za 
delo s tokovi (streams). Nekatere najpopularnejše rešitve za reaktivno programiranje, ki temeljijo na javanski 
osnovi JVM, so Akka Streams, Ratpack, Reactor, RxJava in Vert.x Vse te knjižnice tudi implementirajo 
specifikacijo Reactive Streams, ki predstavlja standard za interoperabilnost med različnimi implementacijami.  

Glavni pridobitvi reaktivnega programiranja sta izboljšana izkoriščenost strojnih virov na večjedrni in 
večprocesorski strojni opremi ter posledično izboljšane performanse aplikacij. V tradicionalnih pristopih so se 
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razvijalci težko borili z različnimi načini, kako doseči asinhrono in neblokirajočo izvajanje aplikacij. Reaktivno 
programiranje v osnovi rešuje precej od teh dilem in zato ni potrebe po dodatni koordinaciji različnih aktivnih 
komponent. 

Glavna pomanjkljivost reaktivnega programiranja je izguba kontrole nad izvajanjem. To je eden glavnih 
razlogov, zaradi česar je reaktivno programiranje težko za implementacijo in zaradi česar se ga mnogi še vedno 
izogibajo. Reaktivne tehnike, kot je na primer pošiljanje sporočil, nas postavljajo v situacijo, ko je potrebno 
veliko več razmišljati o nekateri novih stvareh, ki pri tradicionalnih pristopih niso bile v ospredju: delne okvare 
(partial failures), detekcija okvar (failure detection), morebitna konsistenca (eventual consistency), upravljanje 
sporočil itd. 

V zadnjem času lahko opazimo dejstvo, da sodobni računalniški sistemi zaradi vseh teh novih pristopov 
postajajo vse manj deterministični, temveč delujejo vse bolj verjetnostno. Torej obnašanje ni več točno 
določeno in jasno, temveč lahko samo z neko gotovostjo trdimo, da se bo nekaj izvedlo tako kot smo 
predvidevali. To se ne opaža le pri reaktivnih sistemih, temveč tudi drugje, kot je npr. shranjevanje v NoSQL 
baze (eventual consistency), strojno učenje (Machine Learning) itd. Nekateri opozarjajo, da to sploh ni 
problem, saj celoten svet deluje tako na verjetnostni način in da je deterministično obnašanje velikokrat zgolj 
iluzija. 

3. MIKROSERVISI 

V zadnjem času vse bolj prevladuje mnenje, da bi osnovni gradniki sodobnih sistemov morali biti mikroservisi 
(microservices). Mikroservisi so majhni, neodvisni procesi, ki medsebojno komunicirajo na način, da kot 
celota predstavljajo kompleksne aplikacije. Mikroservisi so izolirani in šibko sklopljeni, njihov glavni fokus 
pa je opraviti manjše opravilo. Mikroservisi so nastali kot posledica tega, da pri razvoju aplikacij ne želimo 
delati več velikih monolitnih aplikacij, temveč želimo razvijati manjše enote. Medsebojno komuniciranje 
mikroservisov poteka na različne načine, pri čemer pa se v zadnjem času največ govori o komunikaciji 
HTTP+REST+JSON. 

Kljub temu, da se o mikroservisih govori že precej časa, lahko opazimo, da še vedno ni jasno, kako naj bi ti 
mikroservisi izgledali in kako bi jih naj gradili.  

Najpogostejše napačno mišljenje je to, da mikroservise dobimo na način, da veliko monolite razrežemo na 
manjše dele, torej mikroservise. S tem smo resda dobili manjše obvladljive enote, vendar pa imajo takšni 
mikroservisi še vedno vse slabe lastnosti, ki jih imajo monoliti. V bistvu na ta način resda nimamo več 
monolitov, imamo pa mikrolite, torej mikroservise z lastnostmi monolitov [5]. 

Sodobni mikroservisi morajo imeti lastnosti, kot jih imajo sodobni sistemi. Takšne mikroservise lahko 
imenujemo tudi mikrosistemi (microsystems). In podobno kot za sisteme tudi za mikrosisteme veljajo določene 
načela, h katerim je potrebno težiti. Eno od glavnih načel znotraj sistemov je šibka sklopljenost komponent 
(loose coupling). Potrebno je tudi minimizirati komunikacijo med komponentami.  

Če želimo uporabljati mikroservise v reaktivnih aplikacijah, morajo tudi mikroservisi slediti reaktivnim 
značilnostim. Ključne lastnosti reaktivnih mikroservisov so: izolacija (isolation), enojna odgovornost (single 
responsibility), lastništvo svojih podatkov, asinhronost, neblokirajoča komunikacija. Če je le možno, je 
potrebno v mikroservisih uporabljati povratni pritisk (back pressure).  

Dele mikroservisov, ki temeljijo na uporabi stanj, je potrebno ločiti od delov mikroservisov, ki ne temeljijo na 
uporabi stanj. Na ta način bomo lahko podprli skaliranje (scaling). Skaliranje delov brez stanja je namreč 
relativno enostavno, medtem ko je skaliranje delov s stanji precej težje. Če sledimo reaktivnim konceptom, so 
mikroservisi odzivni, odporni in elastični.  

Nekateri zagovarjajo tudi na dogodkih temelječe načrtovanje, pri čemer podatki niso shranjeni le v podatkovni 
bazi, temveč se vsi dogodki shranjujejo tudi v datotekah, s čimer lahko ponovimo celotno zaporedje dogodkov 
(event sourcing). Zagovorniki tega pristopa pravijo, da so v bazi shranjeni le trenutni podatki (database of the 
present), v log datotekah pa so shranjeni tudi vsi dogodki iz preteklosti (database of the past). 
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4. UPORABA MIKROSERVISOV ZNOTRAJ VSEBNIKOV 

Sodobne programske arhitekture vedno bolj temeljijo na uporabi programskih vsebnikov (containers). Pri 
uporabi programskih vsebnikov (containerization) gre za virtualizacijsko metodo na nivoju operacijskega 
sistema (OS level). Pri tem pristopu se aplikacije dostavijo in izvajajo brez zagona celotnega navideznega 
stroja (virtual machine) za posamezno aplikacijo. Namesto tega se zažene več izoliranih instanc programske 
opreme, ki se imenujejo vsebniki. Ti vsebniki vsebujejo komponente (datoteke, knjižnice itd.), ki so potrebne 
za zagon želene programske opreme.  

Obstaja več implementacij za vsebnike, že nekaj časa pa je najpopularnejša implementacija Docker. Docker je 
odprtokodni projekt za avtomatizacijo dostave aplikacij v programske vsebnike. Napisan je v jeziku Go, podprt 
pa je na operacijskih sistemih Linux in Windows. Docker se ponaša z enostavno uporabo, dobrimi 
performansami, zastavljen je na modularen in skalabilen način. Obstaja ekosistem Docker Hub, ki vsebuje 
tisoče javno dostopnih Docker slik (image), ki so jih prispevali uporabniki. 

Sodobni sistemi so ponavadi sestavljeni iz večjega števila mikroservisov in vsebniki predstavljajo dober način 
za razvoj in dostavo mikroservisov. V primeru uporabe vsebnikov so mikroservisi izolirani eden od drugega 
in lahko obstajajo na isti virtualki. Vsebniki so tudi ravno prav »lahko« (lightweight) izvajalno okolje za 
mikroservisi, saj vsebujejo le tiste stvari, ki jih mikroservisi potrebujejo. Analize so pokazale, da je tudi 
inicializacija in izvajanje mikroservisov znotraj vsebnikov hitrejša kot znotraj virtualke. 

Samo vsebniki niso dovolj, temveč potrebujemo napredne rešitve za upravljanje mikrostoritev znotraj 
vsebnikov. Med drugim je potrebno razmišljati tudi o orkestraciji mikroservisov, kjer obstaja več rešitev, 
najpopularnejša med njimi pa je Kubernetes. 

5. KUBERNETES 

Kubernetes je odprtokodno orkestracijsko orodje, ki ga je razvilo podjetje Google na podlagi izkušenj pri 
upravljanju lastnih aplikacij. Gre za zelo mlad projekt, ki pa uživa veliko podporo in priljubljenost pri 
odprtokodni skupnosti. Orodje s pomočjo vsebnikov omogoča upravljanje z aplikacijami med različnimi 
vozlišči (node), nudi pa preproste mehanizme namestitve za horizontalno razširljivost (scaling) aplikacij [6, 
7].  

5.1. Osnovne komponente 

Ključne komponente, ki sestavljajo Kubernetes, so: 

 Vozlišča so lahko fizični ali virtualni strežnik. 
 Klient je orodje Kubectl, ki omogoča komuniciranje s Kubernetesom. 
 Stroki (pods) je najmanjša enota, ki jo je mogoče upravljati s Kubernetesom. Vsebuje enega ali več 

vsebnikov, ki si delijo mrežni prostor. Lahko se enostavno najdejo preko localhost in komunicirajo 
med seboj z uporabo IPC. Ker so vsebniki znotraj stroka vedno dodeljeni na isto vozlišče, se v primeru 
replikacije vedno replicirajo kot celota. 

 Nadzorniki upravljajo skupine strokov. Eden izmed nadzornikov je tudi replikacijski nadzornik 
(ReplicaSet), ki zagotavlja, da imamo v našem okolju Kubernetes točno določeno število repliciranih 
strokov med vozlišči.  

 Namestitveni načrt (deployment) omogoča deklarativno nadgradnjo replikacijskega nadzornika ali 
strokov, dodatno pa ima tudi možnost samodejne nadgradnje in mehanizme za razveljavitev (rollback). 

 Etikete in selektorji (labels and selectors) so zelo pomemben element, saj s pomočjo etiket označimo 
resurse v Kubernetesu, kar omogoča organizacijo in iskanje resursov s pomočjo selektorjev. 

 Storitve (service) omogočajo izpostavitev skupine strokov na podlagi etiket in predstavljajo nekakšno 
vstopno točko za promet. Glede na tip storitve, lahko izpostavimo storitev samo znotraj Kubernetesa 
ali pa tudi zunanjemu prometu. 
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5.2. Arhitektura gruče 

Gručo sestavljajo delovna vozlišča in kontrolna vozlišča. Število delovnih vozlišč in kontrolnih vozlišč je 
odvisno od arhitekture naše infrastrukture in zahtev – npr. kontrolni del je lahko nameščen tudi na delovno 
vozlišče.  

 

Slika 4. Kubernetes arhitektura 

Delovno vozlišče vsebuje naslednje storitve: 

 Izvajalsko okolje za vsebnike (npr. Docker runtime). 
 Kubelet je ključna komponenta, ki upravlja z vsebniki, stroki… 
 Kube-proxy omogoča omrežno povezljivost in enostavno razporejanje prometa (load balancing), ki ga 

uporablja storitev za razporejanje zahtev med stroki (pod). 
 Proces, ki nadzoruje delovanje Kubeleta in Docker – Supervisord. 

Kontrolno vozlišče razporejajo in upravljajo z vsemi resursi, sestavljajo pa ga komponente kot: 

 API strežnik, ki omogoča komunikacijo z gručo prek odprtih vmesnikov. Zasnovan je preko REST 
vmesnika, kjer se klic validira in avtorizira in spremembe se zapišejo v distribuirani sistem ETCD. 

 Razporejevalnik (scheduler) skrbi za razporejanje strokov na vozlišča. Porazdeljeni sistem za 
shranjevanje podatkov ETCD, kjer shranjujemo podatke v obliki ključ – vrednost in služi shranjevanju 
stanja gruče. 

 Kube-controller-manager nadzoruje nadzornike (controllers), logično so nadzorniki svoj proces, 
vendar zaradi zmanjšanja kompleksnosti so prevedeni in zagnani kot en proces. 

 Od verzije Kubernetesa 1.6 se na kontrolnem vozlišču nahaju tudi Cloud-controller-manager, kateri 
nadzoruje nadzornike, ki komunicirajo s oblačnimi ponudniki (npr. AWS). 

V primeru izpada kontrolnega vozlišča, delovno vozlišče še vedno naprej nemoteno deluje, vendar je 
prerazporejanje in zaganjanje novih strokov nemogoče. 
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5.3. Primer namestitve mikroservisa na Kubernetes gručo 

Mikroservis je lahko napisan v poljubni tehnologiji. Za primero bomo vzeli mikroservis napisan v Javi in ga 
zapakirali skupaj z aplikacijskim strežnikom WildFly Swarm, ki omogoča, da bomo pognali naš mikroservis 
z ukazom »java –jar«.  

 

Mikroservis nam ob klicu vrne sporočilo »Pozdravljeni!«. 

5.3.1. Dockerfile 

Ko imamo mikroservis napisan in preveden, je potrebno spisati Dockerfile. To je standardizirana datoteka, ki 
jo uporablja vsebnik Docker in nam omogoča kreiranje slik. V datoteki določimo zaporedje ukazov po katerih 
naj se naša slika zgenerira. Za naš mikroservis bomo potrebovali izvajalsko okolje z nameščeno Javo 8. 
Register slik Dockerhub že vsebuje vnaprej pripravljene slike, ki jo vzamemo za osnovo (base) in nad njo 
zgradimo našo sliko po meri. 

 

Če razbijemo Dockerfile po korakih: 

Ukaz »FROM java:8-jre-alpine« nam pove, da bomo za našo sliko vzeli predpripravljeno sliko, ki bazira na 
operacijskem sistemu AlpineOS in nameščeno Javo 8. 

Ukaz »COPY aplikacija-swarm.jar .« kopira našo aplikacijo, ki se nahaja na istem direktoriju kot sam 
Dockerfile v našo sliko. 

 Zagon aplikacije izvršimo z ukazom »CMD ["java", "-jar", " aplikacija -swarm.jar"]« 

Prva dve instrukciji v Dockerfilu se izvršita ob kreiranju slike, medtem ko se zadnji ukaz za zagon aplikacije 
izvrši šele ob zagonu samega vsebnika. Sliko zgradimo z ukazom docker build -t myimage -f Dockerfile. 
Zgrajeno sliko porinemo (push) v register slik od koder jo bo uporabil Kubernetes. 

5.3.2. Kubernetes 

V procesu razvoja uporabljamo eno vozliščno postavitev Kubernetes okolja, saj je razvojni proces na ta način 
hitrejši, saj se povežemo direktno na vozlišče ter nato tam zgeneriramo (build) Docker sliko, ter jo tudi tam 
zažemeno v Kubernetes okolju (npr. Minikube).  

5.3.3. Več vozliščna postavitev Kubernetesa na Openstacku 

Kubernetes največkrat uporabljamo v povezavi z javnimi oblačnimi ponudniki (Amazon, Azure, Google). V 
primeru, da se odločimo za lastno postavitev, moramo rešiti problem izpostavljanja storitve na javnem IP 
naslovu in problem shranjevanja podatkov. Openstack je odprtokodni projekt za kreiranje javnih in privatnih 
oblakov. Za namestitev Kubernetesa Openstack ponuja orkestracijsko orodje Heat, preko katerega lahko na 
enostaven način namestimo več vozliščni Kubernetes na CentOS s flannel omrežjem. Openstack Heat deluje 
kot IaaS ponudnik, medtem ko Saltstack poskrbi za bootstrap virtualk. 

@Path("/") 
@Api(value = "/", description = "Hello", tags = "hello") 
public class MyApplication { 
 
    @GET 
    @ApiOperation(value = "Entry point", 
            notes = "Returns text as a string.", 
            response = String.class 
    ) 
    @Produces("text/plain") 
    public Response doGet() { 
        return Response.ok("Pozdravljeni!").build(); 
    } 

FROM java:8-jre-alpine 
COPY aplikacija-swarm.jar . 
CMD ["java", "-jar", " aplikacija -swarm.jar"] 
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Javni oblačni ponudnik Amazon ponuja ELB (elastic load balancer) s katerim rešimo problem izpostavljanja 
storitve na javnem IP naslovu, prav tako Openstack ponuja LBaaS v2 (load balancer as a service) s katerim 
dosežemo enako funkcionalnost. V primeru da uporabljamo še starejšo verzijo Openstacka, moramo LBaaS 
v2 namestiti posebej preko plugina. Za uspešno aktivacijo LBaaS v2 plugina v Kubernetesu je potrebno na 
samem Kubernetesovem kontrolnem vozlišču urediti datoteko openstack.conf z naslednjimi podatki: 

[LoadBalancer] 
lb-version=v2 
subnet-id=<subnet-id> 
floating-network-id=<floating-net-id> 
 

Pri čemer <subnet-id> predstavlja ID subneta, ki se ustvari pri namestitvi Kubernetesa (npr. k8s-cluster-
fixed_subnet-vjfv5hj2ain6), <floating-net-id> pa predstavlja ID omrežja, na katerem se dodeljujejo javni IP 
naslovi.  

Podatke, ki jih ustvarja naša aplikacija, seveda ne želimo shraniti v vsebnik, prav pa jih tudi ne želimo shraniti 
na Kubernetes vozlišče, saj bi v primeru izpada vozlišča ostali tudi brez podatkov. Openstack ponuja Block 
Storage imenovan Cinder - storitev za shranjevanje podatkov. Amazon v javnem oblaku ponuja podobno 
storitev EBS (elastic block storage). Kubernetes za trajno shranjevanje podatkov v bločne naprave znotraj 
gruče uporablja dve abstrakciji, in sicer PersistentVolume (PV) je vir za shranjevanje (bločna naprava), ki jo 
ustvari administrator in PersistentVolumeClaim (PVC), ki je uporabnikova zahteva za bločno napravo, ki jo 
bo uporabil v svojem stroku. PV-je lahko ustvarjamo statično ali dinamično. Pri statičnem mora administrator 
predhodno ustvari PV-je (npr. v OpenStack Cinder), ki so nato dostopni uporabnikom. Pri dinamičnem 
ustvarjanju PV-ja (npr. Amazon EBS) pa bo Kubernetes gruča poizkusila samodejno ustvariti PV glede na 
uporabnikovo zahtevo (PVC), če gonilink za uporabljen sistem za shranjevanje podatkov to omogoča. 

5.3.4. Primer 

V poglavju 3.3.1. smo sliko že zgradili in jo porinili v register slik. Naša aplikacija je povsem enostaven REST 
service, za katerega ne shranjujemo nobenega stanja (stateless), zato imamo lahko več replik naše aplikacije, 
ki je postavljena za load balancer. 
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Vrstice 1 do 15 nam opisujejo našo storitev (service). Preko tipa storitve LoadBalancer (vrstica 8) Kubernetesu 
povemo, da bi do storitve radi dostopali tudi zunaj naše gruče. Za load balancer uporabljamo Openstack LBaaS 
v2, katerega smo v gruči ustrezno že predhodno administrirali. Openstack nam tako že dodeli javni IP naslov, 
preko katere je dostopna naša storitev. V primeru, da nimamo na voljo zunanjega load balancerja, lahko storitev 
izpostavimo preko tipa NodePort nam naredi translacijo naše storitve, ki bo dostopna na portu na prostem port 
v rangu od 30000 do 32767. V storitvi moramo definirati za kateri strok oz. skupino strokov ta storitev 
izpostavlja. Z označevalnikom (selector) izberemo stroke, ki imajo etiketo »app: rest-app« (vrstica 16). V 
namestitvenem načrtu (vrstice 18-36) definiramo replikacijskega nadzornika (vrstica 23), strok pa nam 
definirajo vrstice 24-36 znotraj »template«.  

Ime naše slike v registru je myimage, ker gre za privatni register, pa potrebujemo tudi avtentikacijo, ki smo jo 
predhodno že definirali znotraj Kubernetesa in se tokrat samo sklicujemo na to v vrstici 36.  

6. ZAKLJUČEK 

Sodobne programske arhitekture temeljijo na razvoju mikroservisov, ki ne smejo biti monoliti v malem 
(mikroliti), temveč mora biti tudi njihova interna zgradba sodobno naravnana. Smiselno je potrebno uporabljati 
reaktivne koncepte (pošiljanje sporočil, asinhronost, neblokirajoče delovanje, povratni pritisk itd.). 

Pomembno je poudariti, da reaktivni koncepti niso uporabni le v reaktivnih aplikacijah, temveč je smiselno 
ideje oz. posamezne koncepte reaktivnega programiranja (npr. asinhronost, povratni pritisk itd.) uporabljati 
tudi v »navadnih« aplikacijah. 

Za razvoj in dostavo mikroservisov je smiselno uporabiti vsebnike (npr. Docker), vendar samo vsebniki niso 
dovolj, temveč potrebujemo tudi orkestracijsko orodje, kot je na primer Kubernetes. Kubernetes je enostaven 
za uporabo in je pri večjih aplikacijah (sestavljenih iz več mikroservisih) nujen in prinaša veliko koristnega. 

1 apiVersion: v1 
2 kind: Service 
3 metadata: 
4   labels: 
5     app: rest-service 
6   name: rest-service 
7 spec: 
8   type: LoadBalancer 
9   ports: 
10    - port: 8080 
11      targetPort: 8080 
12      protocol: TCP 
13      name: http 
14  selector: 
15    app: rest-app 
16--- 
17apiVersion: extensions/v1beta1 
18kind: Deployment 
19metadata: 
20  name: rest-app 
21spec: 
22  replicas: 2 
23  template: 
24    metadata: 
25      labels: 
26        app: rest-app 
27    spec: 
28      containers: 
29      - name: rest-app-java 
30        image: registry.gitlab.com/iskratel/myimage:latest 
31        ports: 
32        - name: port 
33          containerPort: 8080 
34      imagePullSecrets: 
35        - name: gitlabregistry 
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1. UVOD 

Arhitektura mikrostoritev je v zadnjih letih deležna velike pozornosti razvijalske skupnosti. Arhitekturni 
principi, ki jih zagovarja arhitektura mikrostoritev, prinašajo številne prednosti pri vzpostavljanju agilnega 
razvojnega procesa programskih rešitev ter možnosti dostave kompleksnejših rešitev [1]. Arhitekturni principi 
mikrostoritev ne prinašajo velike revolucije na področju razvoja programske opreme. V primeru mikrostoritev 
namesto revolucije raje govorimo o postopnem koraku v toku evolucije razvoja storitveno usmerjenih 
arhitektur. Arhitektura mikrostoritev sicer veliko principov povzema po storitveno usmerjeni arhitekturi (SOA) 
ter jo v določenih vidikih tudi nadgrajuje. Ob enem se skuša arhitektura mikrostoritev oddaljiti od 
kompleksnosti potrebne programske infrastrukture ter kompleksnosti razvoja programskih rešitev. Slednje 
prispeva k manj kompleksnim programskim rešitvam ter agilnejšemu in cenejšemu razvoju programskih 
rešitev.  

Da je arhitekturi mikrostoritev vredno nameniti nekaj pozornosti, nakazujejo zgodbe o preteklih uspešnih 
vpeljavah mikrostoritev v podjetja. Pretekle pozitivne izkušnje pri vpeljavi mikrostoritve so prispevale k temu, 
da so mnoga podjetja posvojila arhitekturo mikrostoritev kot prevzeti pristop pri razvoju svojih programskih 
rešitev [2]. Med vidnejšimi podjetji, ki imajo za seboj uspešno vpeljavo arhitekture mikrostoritev, je potrebno 
izpostaviti podjetja kot so Amazon, Google, Uber, Netflix in nemški Zalando. Omenjenim podjetjem je v 
splošnem skupno to, da so se soočala z ogromnimi distribuiranimi programskimi rešitvami, ki so tekom 
večletnega razvoja začela prestopati mejo obvladljivega. Kompleksni in čedalje daljši in dražji razvoji cikel je 
gnal podjetja k iskanju novih pristopov v razvoju že po svoji naravi kompleksnih distribuiranih programskih 
rešitev.  

Prav razvoj kompleksnih distribuiranih programskih rešitev predstavlja področje, na katerem se je največ 
poročalo o uspešni vpeljavi mikrostoritev. Ideja arhitekture mikrostoritev je zamenjati ogromne monolitne 
programske rešitve z množico manjših, med seboj povezanih mikrostoritev [1]. Monolitne aplikacije v tem 
kontekstu predstavljajo programske rešitve, ki so grajene zgolj kot en sam blok programske opreme. 
Posledično iz tega sledi, da je tudi celotni razvojni cikel povezan zgolj z eno samo programsko komponento. 
Pri monolitnih aplikacijah morajo biti vse spremembe oz. nadgradnje programske kode sinhronizirane v eno 
samo programsko komponento, ki gre enovito skozi proces načrtovanja, razvoja, testiranja ter je na koncu v 
izvajalno okolje nameščena kot ena sama komponenta. Težave tovrstnega pristopa se začnejo pojavljati, ko 
postajajo monoliti tekom večletnega razvoja čedalje obsežnejši in kompleksnejši. Z naraščanjem obsega in 
kompleksnosti monolita se neizogibno podaljšujejo časi med posameznimi verzijami programske komponente, 
medtem ko razvoj postaja komponente čedalje dražji.  

V izogib navedenim težavam monolitnih rešitev vpeljujejo mikrostoritve alternativni pristop k gradnji 
informacijskih rešitev. Mikrostoritve bi lahko na kratko opisali kot pristop, pri katerem razvijamo poslovne 
aplikacije kot množico manjših mikrostoritev, pri čemer teče vsaka izmed mikrostoritev v svojem lastnem 
procesu in je navzven povsem avtonomna. Mikrostoritve med seboj komunicirajo preko katerega izmed 
lahkotnih (angl. lightweight) sporočilnih mehanizmov. Najpogosteje je komunikacija med mikrostoritvami 
vzpostavljena s pomočjo spletnih storitev, najpogosteje RESTful spletnih storitev [2]. Vsaka izmed 
mikrostoritev tako predstavlja miniaturno aplikacijo v okviru informacijske rešitve, ki je iz vidika razvoja ter 
izvajanja povsem neodvisna od ostalih mikrostoritev. Popolno avtonomnost mikrostoritvam zagotavlja 
uporaba lastne podatkovne baze, ki je storitev načeloma ne deli z ostalimi mikrostoritvami. Če je potrebna 
direktna interakcija mikrostoritve z uporabniki, mikrostoritev izpostavi tudi spletni uporabniški vmesnik. 
Primer notranje arhitekture mikrostoritve prikazuje slika 1.  
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Slika 1: Notranja arhitektura mikrostoritve 

Veliko razvojnih skupin je prišlo do spoznanja, da ima pristop arhitekture mikrostoritev številne prednosti v 
primerjavi z arhitekturo monolitnih aplikacij [4]. Vendar pa je potrebno, tako kot pri vsaki arhitekturi, dobro 
pretehtati prednosti, ki jih prinaša vpeljava arhitekture, ter morebitne pasti, na katere je pri vpeljavi mogoče 
naleteti. V praksi se izkaže, da razdrobitev monolitnih programskih rešitev v manjše, avtonomne mikrostoritve 
zmanjša kompleksnost razvoja. Razvojni cikli posameznih mikrostoritev so zaradi manjšega problemskega 
področja, ki ga naslavljajo, manj kompleksni, v razvojni proces je vključene manj programske kode in 
tehnologij, potrebna je manjša razvojna skupina. Razdrobljenost aplikacij v avtonomne mikrostoritve sicer 
pripomore k manjši kompleksnosti in lažji obvladljivosti razvojnega procesa, vendar po drugi strani močno 
poveča kompleksnost opravil povezanih z nameščanjem v produkcijsko okolje ter njeno kasnejše spremljanje 
v produkciji. Namesto enega samega monolitnega bloka je pri arhitekturi mikrostoritev potrebno v 
produkcijsko okolje posamično namestiti tudi po več sto avtonomnih storitev, ves čas njihovega izvajanja v 
produkcijskem okolju je potrebno tudi natančno spremljati njihovo stanje. V izogib težavam povezanih z 
nameščanjem mikrostoritev v produkcijsko okolje, bi bilo sicer možno mikrostoritve v izvajalno okolje 
namestiti paketno in koordinirano, vendar bi bilo takšno početje v strogem protislovju s principi avtonomnosti 
mikrostoritev, zaradi česar le stežka govorili o mikrostoritvah [4]. Neodvisnost mikrostoritev je torej ključna, 
obvladovanje kompleksnosti izvajalnega okolja kot posledica tovrstnih programskih rešitev zahteva v 
razvojnem procesu vrsto dodatnih znanj in naprednih orodij [4]. Zaradi kompleksnosti nameščanja in 
spremljanja mikrostoritev v produkcijskem okolju, se pojavi potreba po vpeljavi avtomatizacije infrastrukture 
ter vpeljavi samopostrežnih storitev. Zaradi samopostrežnih storitev je mogoč dostop do infrastrukture s čim 
manj vpletanja sistemskih administratorjev. Orodja za avtomatizacijo in orkestracijo infrastrukture pri 
doseganju svojih ciljev močno izkoriščajo prednosti, ki prinaša vpeljava tehnologij zabojnikov, ter se z njimi 
močno prepletajo. 

2. AVTOMATIZACIJA IN ORKESTRACIJA INFRASTRUKTURE 

2.1. Heterogenost okolja mikrostoritev 

Principi arhitekture mikrostoritev zapovedujejo avtonomnost mikrostoritve, saj je le tako mogoče doseči 
neodvisnost razvojnega cikla posamezne mikrostoritve, hkrati pa izkoristiti razvojne prednosti takšne 
arhitekture. Med prednostmi mikrostoritev je potrebno izpostaviti možnost uporabe različnih tehnoloških 
skladov, ogrodij in platform programskih jezikov, ki se lahko od mikrostoritve do mikrostoritve razlikujejo. 
Ker so mikrostoritve med seboj neodvisne, imajo razvojne skupine možnost, da za implementacijo posamezne 
mikrostoritve izberejo lasten nabor tehnologij, ki je najbolj skladen z veščinami razvijalcev v skupini. 
Razvijalska skupina lahko tudi izbere tehnološki sklad, ki je najboljša izbira glede na problemsko področje, ki 
jo mikrostoritev naslavlja. Jasno je, da takšne tehnološka heterogenost poveča kompleksnost nameščanja 
mikrostoritev.  

Kompleksnost nameščanja poveča tudi notranja struktura mikrostoritve. Ker je mikrostoritev avtonomna 
aplikacija v malem, mora sama poskrbeti za potrebno podporno programsko opremo in komponente potrebne 
za realizacijo funkcionalnosti mikrostoritve. Iz vidika nameščanja v izvajalno okolje pomeni, da prihaja med 
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posameznimi mikrostoritvami do redundance podporne programske opreme (spletni strežniki, knjižnice, 
DBMS, itd) ter uporabljenih knjižnic. Ker je običajno že pri eni sami mikrostoritve vključenih več kosov 
podporne programske opreme in ker so poslovne aplikacije običajno sestavljene iz več deset mikrostoritev, je 
nameščanje tovrstnih programskih rešitev svojevrsten izziv, ki zahteva sodobne pristope ter napredna orodja. 
Slika 2 prikazuje notranjo arhitekturo mikrostoritve in primer uporabljenih podpornih tehnologij, ki izhajajo 
iz implementacije mikrostoritve.  

 

Slika 2: Arhitektura mikrostoritev in podporne tehnologije realizacije 

2.2. Avtomatizacija infrastrukture 

Pomemben korak pri obvladovanju izzivov povezanih z vpeljavo mikrostoritev prestavlja avtomatizacija 
infrastrukture, cilj katere je zmanjšati operativno kompleksnost gradnje, nameščanja in izvajanja mikrostoritev 
[2]. Tehnike avtomatizacije infrastrukture temeljijo na namenski programski opremi, ki skrbi za čim bolj 
optimalno upravljanje razpoložljive infrastrukture, hkrati pa ponuja nabor orodij, ki opravila povezana z 
gradnjo, nameščanjem in izvajanje aplikacij, čim bolj avtomatizirajo.  

Namenska orodja za upravljanje infrastrukture predstavljajo odmik od tradicionalnega pogleda na 
infrastrukturo, pri katerem se infrastrukturo tretira po principu »domačih živali« (angl. pets) [7]. Pristop k 
infrastrukturi po principu domačih živali je značilen za ero pred oblačnimi storitvami. Zanj je značilna 
individualna obravnava posameznih strežnikov v gruči [7]. Vsakemu izmed strežnikov (fizični strežnik ali 
virtualnim stroj) je običajno dodeljeno lastno ime ter statičen nabor aplikacij, ki tečejo na njem. Aplikacije so 
na računalnik nameščene ročno ali preko namenskih skript. Za princip obravnave infrastrukture po principu 
domačih živali je značilna tudi skrbi za zdravje posameznega strežnika. Ob zaznanih težavah strežnika se 
individualizirano poskrbi, da se napake na strežniku odpravijo ter da se ta spravi v normalno delovanje.  

Takšna individualna obravnava infrastrukture terja veliko mero človeškega posredovanja in napora, zato zna 
biti pri velikem številu elementov namestitev kompleksna ter posledično draga. Orodja za avtomatizirano 
upravljanje infrastrukture vpeljujejo odmik od individualizirane obravnave strežnikov k avtomatiziranem 
pogledu, pri katerem se na infrastrukturo gleda kot na živino (angl. cattle). Posamezni računalniki so 
organizirani v čredo oz. gručo, znotraj katere so povsem anonimizirani, med seboj pa jih načeloma ne 
razlikujemo. Posameznemu strežniku v gruči se prav teko ne posveča individualne pozornosti in se jih ob 
težavah ne popravlja individualizirano. Če na primer katera izmed komponent strežnika odpove, se skuša 
programsko opremo avtomatizirano čimprej premakniti na drugo, delujoče vozlišče v gruči in čimprej 
nadaljevati z izvajanjem aplikacij. Nedelujoče vozlišče se nato začasno umakne iz gruče. Sistemske vire 
razpoložljive strojne opreme avtomatizirano upravlja orodje, pri čemer nam je povsem vseeno, na katerega 
izmed razpoložljivih vozlišč v gruči bo orodje za orkestracijo namestilo programsko komponento – pod 
pogojem, da izbrano vozlišče izpolnjuje minimalne zahteve glede performančnih zahtev [7].  

Avtomatizacija upravljanja infrastrukture je v tem kontekstu razumljena širše od samodejnega izvajanja v 
naprej napisanih skript in procedur vgrajenih v platformo. Avtomatizirano upravljanje infrastrukture vključuje 



16 OTS 2017 SODOBNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN STORITVE  
Mitja Gradišnik: Upravljanje gruč zabojnikov poslovnih aplikacij 

 
 
medsebojno sodelovanje različnih podsistemov, ki skrbijo za avtomatizirano razvrščanje, skaliranje, 
nameščanje in zaznavo ter odpravljanje napak oz. odpovedi. Iz navedenega razloga raje kot o sistemih za 
avtomatizacijo infrastrukture govorimo o sistemih za orkestracijo infrastrukture [8]. Pri doseganju zastavljenih 
ciljev se orodja za orkestracijo naslanjajo na prednosti, ki jih prinaša vpeljava tehnologij zabojnikov. Izkaže 
se namreč, da so tehnologije zabojnikov, s svojim standardiziranim načinom pakiranja aplikacij in z relativno 
malo količino porabljenih sistemskih virov, odlična kombinacija z orodji za avtomatizirano razvrščanje 
delovnih bremen v razpoložljivi infrastrukturi.  

2.3. Podporne tehnologije nameščanja in upravljanja mikrostoritev 

Povečana kompleksnost okolja mikrostoritev nas tako sili v prehod iz ročnega pristopa na bolj avtomatiziran, 
z orodji podprt pristop nameščanja in upravljanja. K sreči smo vzporedno z uveljavitvijo mikrostoritev priča 
tudi razvoju tehnologij in orodij, ki proces nameščanja mikrostoritev v izvajalno okolje v večini avtomatizirajo. 

Ker vpeljava mikrostoritve prinaša tudi določeno stopnjo redundance podporne programske opreme 
mikrostoritev, se pojavi močna potreba po poenostavitvi nameščanja ter racionalizaciji porabljenih sistemskih 
virov mikrostoritev. Ena izmed ključnih tehnologij, ki pripomore k obvladovanju kompleksnosti nameščanja 
mikrostoritev ter racionalizaciji porabljenih sistemskih virov, so zagotovo tehnologije zabojnikov. Tehnologije 
zabojnikov, ki predstavljajo alternativo klasični virtualizaciji, izkoriščajo t.i. virtualizacijo na nivoju 
operacijskega sistema. Tovrstni pristop k virtualizaciji temelji na ustvarjanju izoliranih imenskih prostorov 
znotraj operacijskega sistema ter izkoriščanju možnosti deljenja jedra operacijskega sistema med posameznimi 
zabojniki. Za razliko od klasične virtualizacije predstavljajo zabojniki lahkoten pristop k virtualizaciji, ki za 
delovanje aplikacije terja zgolj minimalne sistemske vire [5]. Pri omenjenem pristopu je torej mikrostoritev 
namesto v lasten navidezni stroj nameščena v zabojnik. 

Pri pripravi zabojnika mikrostoritve je potrebno vanj vključiti vse programske komponente, ki jih 
mikrostoritev potrebuje za svoje nemoteno delovanje – operacijski sistem, knjižnice, konfiguracijske datoteke, 
izvršljivo programsko kodo aplikacije ter ostale programske komponente tehnološkega sklada [6]. Na podlagi 
takšnega skupka potrebne programske opreme mikrostoritve je mogoče izdelati sliko zabojnika, na podlagi 
katerega je mogoče kasneje v izvajalnem okolju ustvarjati instance zabojnikov. Takšne standardizirane slike 
programske opreme mikrostoritve je izredno lahko prenašati med podatkovni centri, ustvarjati instance 
zabojnikov in jih izvajati na kateri koli strojni opremi. Med razpoložljivimi tehnologijami zabojnikov je 
trenutni najpopularnejša platforma Docker, ki ponuja standardni način nameščanja Linux aplikacij v zabojnike, 
in njihovo poganjanje v različnih okoljih [5]. Poleg platforme Docker sta vidnejša predstavnika tehnologij 
zabojnikov tudi platformi rkt1 in appc2, ki skušata z lastnim formatom in izvajalnim okoljem še nadaljnjo 
optimizirati porabo sistemskih virov aplikacij v zabojniku. 

Mikrostoritve so lahko v produkcijsko okolje nameščene tudi s pomočjo tehnologij klasične virtualizacije, pri 
čemer je vsaka izmed mikrostoritev nameščena v lastni navidezni stroj. V praksi se izkaže, da je takšen pristop 
v primerjavi z uporabo tehnologij zabojnikov iz vidika porabe sistemskih sredstev, bistveno bolj potraten. Za 
razliko od zabojnikov, ki si jedro operacijskega sistema delijo z ostalimi zabojnik na sistemu, vsebuje vsak 
navidezni stroj lastno popolno kopijo operacijskega sistema z vsemi pripadajočimi aplikacijami [5]. Slednje 
močno vpliva na porabo sistemskega in trajnega pomnilnika [6] ter nenazadnje podaljša zagonski čas 
aplikacije. Seveda pa pristop nameščanja mikrostoritev s pomočjo navideznih strojev ni povesem neuporaben. 
Pristop nameščanja mikrostoritev z klasičnimi navideznimi stroji je smiselno uporabiti v primerih, kadar bi 
želeli zagotoviti višjo stopnjo varnosti. Sobivanje zabojnikov na skupnem sistemu lahko predstavlja varnostno 
tveganje. Ker so zabojniki manj izolirani v primerjavi s klasičnimi navideznimi stroji, bi ranljivost v jedru 
lahko ogrozila varnost ostalih zabojnikov, ki tečejo na takšnem sistemu [5]. Zabojniki si namreč med seboj 
delijo jedro operacijskega sistema in komponente gostitelja operacijskega sistema ter se izvajajo s korenskimi 
privilegiji.  

                                                 
1 https://coreos.com/rkt 
2 https://coreos.com/rkt/docs/latest/app-container.html 
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2.4. Ključne funkcionalnosti orodij za avtomatizacijo in orkestracijo 

Ključni cilj orodij za orkestracijo je omogočiti uporabnikom infrastrukture, da zajamejo sistemske vire ter 
poganjajo aplikacije na infrastrukturi brez pomoči ali posredovanja sistemskega administratorja [9]. Za dosego 
tega cilja je strojna oprema abstrahirana ter razvijalcem aplikacij na voljo po principu »infrastruktura kot koda« 
(angl. infrastructure as code). Z abstrakcijo gostujoče stojne opreme orodja za orkestracijo omogočijo 
uporabnikom sistemskih virov, da obravnavajo celotno gručo različnih računalnikov kot enovit bazen virov, v 
katerega je mogoče preprosto nameščati aplikacije [8]. V praksi to pomeni, da morajo biti uporabnikom viri 
dostopni preko visokonivojskih opisnih jezikov ali grafičnega uporabniškega vmesnika.  

Orodja za orkestracijo običajno vključujejo tudi orodja in podsisteme, ki avtomatizirajo vse vidike nameščana 
in upravljanja aplikacij, torej začetni zajem virov, razporejanje delovne obremenitve v gručo strežnikov, 
nameščanje zabojnikov aplikacij na strežnike ter vzdrževanje organizacije nameščenih aplikacij. Poleg zajema 
ter nameščanja predstavlja pomemben vidik orkestracije tudi kasnejše posodabljanje aplikacij, morebitne 
razveljavitve posodobitev (angl. rollback) ter konstantno spremljanje zdravja zabojnikov nameščenih 
mikrostoritev, na podlagi česar se izvede potrebno skaliranje ob preobremenitvah ali povrnitev v delujoče 
stanje ob odpovedih [8]. Navedene zmožnosti predstavljajo ključne značilnosti in so skupne večini sodobnih 
orodij za orkestracijo infrastrukture. 

2.4.1. Organizacija  

Orodja za orkestracijo predstavljajo kompleksne sisteme, v okviru katerih deluje več podsistemov, ki morajo 
biti med seboj dobro usklajeni. Abstrakcija procesorskega časa, pomnilnika, mrežnih virov ter trajnih shramb 
podatkov v enovit bazen virov zahteva izredno dobro notranjo organizacijo. Vsi viri morajo biti smiselno in 
natančno poimenovani ter dosegljivi preko storitev iskanja in odkrivanja. Pomemben vidik organizacije 
predstavlja tudi razporejanje tesno povezanih zabojnikov v logične skupke. Orodje Kubernetes imenuje takšno 
strukturo jata (angl. pod) [11]. Takšni logični skupki so sestavljeni iz zabojnikov, ki skupaj tvorijo neko večjo 
celoto, v našem primeru, mikrostoritev. Delovanje takšne mikrostoritve bi bilo zaradi izpada enega izmed 
vsebovanih zabojnikov ogroženo, zato je potrebno takšne zabojnike upravljati kot celoto. Pri organizaciji je 
potrebno vzeti v obzir tudi lokalnost podatkov. Zabojnike, med katerimi se zaradi medsebojne povezanosti 
prenaša veliko količino podatkov, je smiselno držati čim bližje skupaj. 

2.4.2. Razvrščanje 

Med vsemi podsistemi orodij za orkestracijo velja razvrščevalnik za eno izmed temeljnih komponent [7]. Ker 
je infrastruktura navzven videti kot uniformiran bazen sistemskih virov, v okviru katerega na strežnike 
gledamo zgolj kot enega izmed članov črede, je pomemben vidik sistemov za orkestracijo zagotavljanje 
avtomatizirano razvrščanja delovnih obremenitev v infrastrukturo. Pred tem mora razvrščevalnik vzpostaviti 
sistem gostiteljev, na katere lahko razvršča zabojnike [12]. Glavna naloga razvrščevalnika je sprejetje odločitve 
o lokaciji namestitve zabojnika v gruči strežnikov (fizičnih ali virtualnih) [7]. Ko razvrščevalnik uspešno 
zajame potrebna sredstva ter zabojnik namesti v gručo, le-tega tudi zažene. V praksi to pomeni, da se 
upravljanje življenjskih ciklov zabojnikov prepusti razvrščevalniku. Proces razvrščanja izgleda sledeče; ko 
razvrščevalnik dobi zahtevek za umestitev zabojnika na enega izmed vozlič v gruči računalnikov, nato glede 
na konfiguracijo in zahteve zabojnika, izbere najprimernejše vozlišče za dani zabojnik, zabojnik vanj namesti 
ter tudi požene. 

 

Slika 3: Shema delovanja razvrščevalnika zabojnikov 
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2.4.3. Odkrivanje storitev in virov 

Za razvrščanje zabojnikov znotraj gruče ter odkrivanje storitev bi lahko preprosto rekli, da sta to zgolj dve 
strani istega kovanca [7]. Če prepustimo razvrščevalniku popolni nadzor nad nameščanjem zabojnikov v gručo 
ter popolni nadzor nad življenjskim ciklom posameznega zabojnika, je nujno potrebno vzpostaviti mehanizem, 
ki omogoča odkrivanje, kje natančno v gruči strežnikov se določeni zabojnik oz. mikrostoritev (če gledamo 
nanj višje nivojsko) nahaja. Posplošeno gledano ponuja mehanizme odkrivanja storitev zgolj strukturo s 
preslikavami, ki za vsak zabojnik hrani njegovo lokacijo v gruči, zbrane informacije pa nato izpostavi na 
različne načine, tako da so te enostavno dostopne uporabnikom. Storitve odkrivanja tako v grobem delimo v 
register (angl. register), ki hrani podatke o lokaciji zabojnika v gruči, ter storitve odkrivanja (angl. lookup), ki 
omogočajo drugim storitvam ali uporabnikom povpraševati po informacijah hranjenih v registru. Lokacija 
zabojnika v gruči je običajno predstavljena z dodeljenim IP naslovom ter vrati, na katerih je ta dosegljiv. 
Čeprav se zdi, da storitve odkrivanja nimajo zahtevne vloge v orodjih za orkestracijo, je potrebno vzeti v obzir, 
da morajo biti informacije o lokaciji zabojnikov na voljo hitro, vodenje lokacije zabojnika pa mora biti 
natančno kljub možnim ponovnim zagonom zabojnika ali njegovem premiku na drugo lokacijo v gruči.  

2.4.4. Spremljanje zdravja 

Za zagotovitev avtomatiziranega upravljanja življenjskega cikla zabojnika brez večjega posredovanja 
sistemskih administratorjev, je potrebno konstantno spremljanje zdravja zabojnikov v izvajanju ter zdravja 
njihovih gostiteljskih strežnikov. Ker je takšno okolje zaradi avtomatiziranega razvrščanja ter razdrobljenosti 
mikrostoritev bistveno bolj dinamično od klasičnega pristopa nameščanja aplikacij, je klasično pregledovanje 
dnevniških zapisov strežnikov ob odpovedih izredno zamudno ter neproduktivno. Pojavi se torej nuja po 
sistematičnem in centraliziranem nadzor aplikacij, zabojnikov, gostiteljskih vozlišč ter okolju samem [10]. 
Avtomatizirani sistem se mora samodejno odzvati na zaznane okvare in odpovedi strojne opreme ter prizadete 
zabojnike premestiti na druge, zdrave gostitelje v gruči, ki ustrezajo performančnim zahtevam zabojnikov. Na 
primer, če je zahtevano hkratno izvajanje petih primerkov zabojnika s spletno aplikacijo ter eden izmed 
primerkov zaradi napake odpove, bo sistem avtomatsko premestil spletno aplikacijo na drugo vozlišče [11]. V 
primeru odpovedi zabojnika samega je naloga sistema za orkestracijo, da zažene nadomestne primerke 
zabojnika ter na tak način vzdržuje zahtevano število primerkov zabojnika. Sistem za orkestracijo mora torej 
neprestano skrbeti, da je stanje namestitve v gruči skladno z definiranimi željami razvijalcev oz. operaterjev 
[7]. S spremljanjem zdravja je neposredno povezano tudi avtomatsko skaliranje. V primeru zaznane 
preobremenitve posameznih zabojnikov ter posledičnega padca zmogljivosti lahko sistem za orkestracijo 
avtomatsko poveča število zabojnikov, prerazporedi breme ter tako poveča kapaciteto in prepustnost storitve 
[6].  

3. PLATFORME ZA ORKESTRACIJO ZABOJNIKOV 

Prepoznane prednosti avtomatiziranega upravljanja infrastrukture ter novi izzivi, ki jih prinašajo sodobni 
arhitekturni pristopi h gradnji distribuiranih poslovnih rešitev, vodijo k čedalje večjemu povpraševanju po 
orodjih za orkestracijo. Na trenutno izredno živem in hitro razvijajočem se trgu tovrstnih programskih rešitev 
je mogoče najti več zrelih ter za produkcijo pripravljenih platform orkestracije infrastrukture. Najpogosteje 
omenjeni produkti na področju avtomatiziranega upravljanja infrastrukture so orodja Docker Swarm, Google 
Kubernetes in Apache Mesos. 

3.1. Docker Swarm 

Docker Swarm je domorodna razširitev platforme Docker, priljubljene platforme za avtomatizirano 
nameščanje aplikacij znotraj zabojnikov. Docker Swarm razširja osnovno orodje Docker Engine, ki je znotraj 
platforme Docker in služi kot izvajalno okolje za zabojnike, s funkcionalnostmi orkestracije zabojnikov. 
Docker Swarm sam po sebi ni samostojno orodje, temveč ga je mogoče najti zgolj kot razširitev izvajalnega 
okolja zabojnikov. Docker Swarm s svojim naborom dodatnih funkcionalnosti vrine dodatni orkestracijski sloj 
med operacijski sistem gostitelja in zabojnike. Do funkcionalnosti orkestracije Docker zabojnikov je mogoče 
dostopati tako, da se izvajalno okolje zabojnikov Docker Engine požene v načinu orkestracije Swarm. Ker je 
bila orkestracija platformi Docker dodana kasneje, je funkcionalnosti orkestracije zabojnikov mogoče 
uporabiti z orodjem Docker Engine verzije 1.12 ali katero izmed novejših verzij. Platforma Docker Swarm 
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sledi štirim načelom, in sicer, (1) orkestracija zabojnikov je poenostavljena, vendar je uporabniška izkušnja še 
vedno dobra; (2) orkestracija temelji na arhitekturi, ki je odporna na odpovedi; (3) varnost je zagotovljena po 
prevzetem ter (4) zagotovljena je povratna kompatibilnost z obstoječimi komponentami [14][15]. 

3.1.1. Koncept 

Orodje Docker Swarm uporablja za orkestracijo isti Docker API, ki ga sicer uporablja orodje Docker Engine. 
V praksi to pomeni, da je arhitektura vozlišč orodja Swarm povsem decentralizirana [15]. Orodje orkestracije 
torej ne vpeljuje različnih tipov vozlišč v gruči. Vsa vozlišča so instance istega izvajalnega okolja za zabojnike, 
pri čemer je mogoče v času izvajanja izbranim vozliščem določiti vlogo upravljalcev roja več v skupek 
združenih Docker Engine izvajalnih okolij. Vozlišče, ki prevzame vlogo upravitelja roja, tako postane 
upravitelj, njemu priključena podrejena vozlišča pa delavska vozlišča. Upravitelj je torej tisto vozlišče roju 
enakih vozlišč, ki skrbi za orkestracijo zabojnikov znotraj roja, ostala nanj povezna vozlišča v roju pa se 
upravitelju roja podrejajo [20]. Upravitelj v roju tako poskrbi za razporejanje zabojnikov, DNS odkrivanje, 
skaliranje zabojnikov ter razporejanje bremen med instancami zabojnikov. Nanj povezana delavska vozlišča 
upravljalec uporablja ter jim dodeljuje zabojnike. Znotraj roja so podprti trije temeljni načini razvrščanja, in 
sicer spread, ki zabojnike razprši po roju, tako da ima vsak izmed njih na voljo čim več virov, binPack, ki 
razvršča zabojnike enega za drugim, tako da čim bolje izkoristi sistemske vire zasedenih vozlišča, ter random, 
ki razvršča zabojnike po roju povsem naključno. Docker Swarm podpira zgolj temeljno spremljanje zdravja 
vozlišč, kar pa je dovolj, da se prepreči razvrščanje zabojnikov na pokvarjena vozlišča [15]. Arhitekturo roja 
Swarm prikazuje slika 4.  

 

Slika 4: Arhitektura roja Docker Swarm 

3.1.2. Prednosti 

Vpeljava orodja Docker Swarm prinaša naslednje prednosti [15]: 

 Enostavna in hitra namestitev orkestracije, 
 odlična integracija z ostalimi orodji platforme Docker, 
 enostavna vzpostavitev roja oz. gruče, 
 za vzpostavitev gruče niso potrebna nobena dodatna orodja ali druga programska oprema za 

orkestracijo, 
 odprtokodni projekt s široko podporo razvijalske skupnosti. 
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3.1.3. Slabosti 

Poleg prednosti prinaša vpeljava orodja Docker Swarm tudi določene slabosti. Le te so:  

 funkcionalnosti orkestracije omejene z zmožnostim, ki jih ponuja razpoložljiv Docker API, 
 lahkoten pristop k orkestraciji, ki ponuja zgolj osnovne funkcionalnosti, ki bi jih pričakovali od 

orkestracije,  
 omejene zmožnosti avtomatskega odzivanja na odpovedi. 

3.2. Google Kubernetes 

Orodje Google Kubernetes je trenutno vodilni ter najbolj popularen produkt za orkestracijo zabojnikov. Kljub 
temu, da se je odprtokodni projekt Kubernetes začel šele v letu 2014, velja ta za zrel produkt, ki je pripravljen 
za produkcijska okolja. Projekt je plod Googlovih večletnih izkušenj dela z zabojniki na operacijskem sistemu 
Linux [14] in je nadaljevanje Googlovega predhodnega projekta Borg, predhodnika sodobnih sistemov za 
upravljanje infrastrukture, ki je bil pri Googlu v uporabi pred platformo Kubernetes. Platforma trenutno 
poganja več več privatnih oblakov, med javnimi sta vidnejša oblaka Google Container Engine in Red Hat 
OpenShift. 

3.2.1. Koncept 

Delujoča gruča Kubernetes vsebuje vozliščne agente na eni ter nivo upravljanja gruče (upravljalec) na drugi 
strani [16]. Arhitektura platforme temelji na vsaj enemu vozlišču upravljalcu, ter množici njemu podrejenih 
delavskih vozlišč, ki se imenujejo minioni. Vsak izmed minionov vključuje t.i. kubelet, ki predstavlja 
upravljalca na nivoju delavskega vozlišča. Krovno vozlišče oz. upravljalec gruče, ki usklajuje vso orkestracijo 
zabojnikov znotraj gruče, vsebuje tri ključne komponente orkestracije, in sicer API server, preko katerega je 
mogoče od zunaj upravljati gručo, kontrolor replikacij, ki vzdržuje zadostno število replik zabojnikov ter 
razvrščevalnik, ki razporeja zabojnike znotraj gruče. 

Posebnost platforme je logična struktura imenovana jata (angl. pod). Platforma primarno cilja na upravljanje 
aplikacij sestavljenih iz več zabojnikov [16], zaradi česar vpeljuje logične elemente ali jate, v katere lahko 
uvrstimo med seboj sorodne zabojnike, med katerimi so vzpostavljene medsebojne odvisnosti. Orodje 
Kubernetes bo poskrbelo, da se bodo zabojniki iz iste jate izvajali vedno na istem minionu, kar med drugim 
zagotavlja tudi lokalnost podatkov, zaradi katere se podatki med tesneje povezanimi zabojniki ne prenašajo na 
daljše razdalje. V orodju najdemo tudi podporo uporabniško definiranemu preverjanju zdravja aplikacij, ki 
tečejo znotraj zabojnikih. Uporabnikom so na voljo trije tipo preverjanja zdravja zabojnikov in aplikacij v njih, 
in sicer ustrezna odzivnost izbranega spletnega mesta v zabojniku, poganjanje ukazov v zabojniku ter zmožnost 
povezovanja na TCP vtičnike (angl. socket) [8]. Arhitekturo gruč Google Kubernetes prikazuje slika 5. 

 

 

Slika 5: Arhitektura gruč Google Kubernetes 
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3.2.2. Prednosti 

Vpeljava orodja Google Kubernetes prinaša naslednje prednosti: 

 odprtokodni projekt z modularno arhitekturo, ki jo je enostavno razširiti ali nadgraditi, 
 orodje teče tekoče na vseh operacijskih sistemih, 
 enostavna logična organizacija zabojnikov in storitev s pomočjo koncepta jat, 
 orodje podprto z večletnimi izkušnjami na področju upravljanja infrastrukture, 
 dobro preizkušen v realnih produkcijskih okoljih. 

3.2.3. Slabosti 

Poleg prednosti prinaša vpeljava orodja Google Kubernetes tudi določene slabosti: 

 kompleksni postopek nameščanja, konfiguracije ter vzpostavitve okolja, 
 trenutno podpira samo Docker format zabojnikov, 
 nekompatibilen z obstoječimi Docker CLI in Compose orodji. 

3.3. Apache Mesos 

Apache Mesos je odprtokodni upravljalec gruč, ki poenostavlja kompleksnost poganjanja opravil na skupnem 
bazenu strežnikov [8]. Razvoj orodja se je začel v letu 2009 na Univerzi Berkeley v Kaliforniji kot raziskovalni 
projekt tamkajšnje univerze. Prvotno se je projekt usmerjal v razvoj produkta za upravljanje gruč strežnikov s 
podporo delite performančno zahtevnih računskih opravil znotraj gruče strežnikov, šele kasneje v verziji 0.20 
dobi orodje razširitev za zabojnike Docker, s katero je orodje sposobno znotraj gruče razvrščati tudi aplikacije 
nameščene znotraj zabojnikov. Današnja različica orodja poleg Docker formata zabojnikov podpira tudi 
zabojnike formata rkt in appc. Med vidnejšimi uporabniki platforme Apache Mesos so podjetja Twitter, 
Airbnb in Apple [18]. 

3.3.1. Koncept 

Gruče platforme Apache Mesos temeljijo na dveh tipih vozlišč. Prva skupina vozlišč so gospodarji (angl. 
masters), ki skrbijo za upravljanje drugega tipa vozlišč, t.j. sužnjev (angl. slaves). Vsaka gruča strežnikov 
lahko ima enega ali več vozlišč gospodarjev. Za razliko od ostalih orodij za orkestracijo, Mesos cilja na 
zagotavljanje visoke razpoložljivost vozlišč gospodarjev, zato obstaja več instanc vozlišč gospodarjev, vendar 
pa je lahko hkrati le eden izmed gospodarjev vodilni. Zagotavljaje visoke stopnje razpoložljivosti terja vsaj tri 
sočasna vozlišča gospodarjev. Vodilni gospodar je zadolžen za orkestracijo zabojnikov znotraj gruče. Vsa 
vozlišča v gruči (tako gospodarju kot sužnji) imajo ob vsakem času možnost preveriti, katero izmed vozlišč 
gospodarjev je vodilno. Za zagotavljanje aktualne informacije o vodilnem gospodarju skrbi orodje ZooKeeper. 
Ključna naloga vodilnega gospodarja je izvajanje preverjanj zdravja na vseh vozliščih sužnjev ter njihova 
odstranitev v primeru odpovedi. Primarna naloga vozlišč sužnjev je, da se javijo gospodarju ter mu ponudijo 
svoja razpoložljiva sredstva [8]. Arhitekturo gruč Apache Mesos prikazuje slika 6. 

 

Slika 6: Arhitektura gruč Apache Mesos 
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3.3.2. Prednosti 

Vpeljava orodja Apache Mesos prinaša naslednje prednosti: 

 dobro podprt odprtokodni projekt, 
 arhitekturo primerno za perfomančno zahtevna okolja, 
 podpora Docker, rkt in appc formatu zabojnikov, 
 preizkušen v produkcijskih okoljih, kjer se izkaže za izjemno skalabilnega. 

3.3.3. Slabosti 

Poleg prednosti prinaša vpeljava orodja Apache Mesos tudi določene slabosti [19]: 

 primarno ni bil načrtovan kot orodje za orkestracijo zabojnikov, na zabojnike je kasneje zgolj 
prilagojen, 

 pogreša se podpora logičnim strukturam zabojnikov kot so na primer jate pri platformi Kubernetes. 
Takšne logične strukture namreč zelo olajšajo delo z mikrostoritvami, 

 glede tehnologij izredno heterogena platforma, kar otežuje morebitne nadgradnje in prilagoditve. 

3. ZAKLJUČEK 

Zaradi številnih prednosti mikrostoritev napram monolitni zasnovi poslovnih aplikacij, so rešitve grajene v 
skladu s principi arhitekture mikrostoritev čedalje bolj priljubljene. Ključna prednost, ki jo prinaša zasnova 
skladna s principi mikrostoritev, je zmanjšanje kompleksnosti razvoja posamezne mikrostoritve. Namesto 
zahtevne koordinacije razvojnega cikla celotne aplikacije, je pri mikrostoritvah fokus razvoja razvojne skupine 
usmerjen v posamezno mikrostoritev, ki deluje tako iz vidika razvoja kot kasneje iz vidika delovanja kot 
povsem avtonomna enota programske opreme. Razbitje večjih poslovnih rešitev v manjše, lažje obvladljive 
mikrostoritve sicer zmanjša kompleksnost razvoja, a vendar na drugi strani močno poveča kompleksnost 
povezano z nameščanjem in upravljanjem tovrstnih rešitev v izvajalnem okolju.  

Nameščanje mikrostoritev z uveljavljenimi ročnim ali skriptnim pristopom se izkaže za izredno zamudno. 
Zaradi povečane kompleksnosti terja nameščanje mikrostoritev bolj avtomatizirane pristope. Veliko priložnost 
v nastali situaciji prepoznajo orodja za orkestracijo, ki ponujajo sodobne pristope k avtomatizaciji upravljanja 
infrastrukture. Pri tem se avtomatizacija upravljanja infrastrukture naslanja na v zadnjem času bliskoviti 
napredek tehnologij zabojnikov, med katerimi najvidnejši predstavnik je prav gotovo platforma Docker. 
Orodja za orkestracijo vpeljujejo v produkcijsko okolje neindividualiziran pogled na razpoložljivo 
infrastrukturo, pri katerem razvijalce in operaterje poslovnih rešitev ne zanima, na katero izmed vozlišče v 
gruči bo aplikacija nameščena. Odločitev o tem se prepušča orodjem za orkestracijo, ki na podlagi zahtev 
avtonomno prejemno odločitev, kam v gruči strežnikov bo aplikacija nameščena, kako se bo prerazporejalo 
njeno breme ter v koliko instancah mora posamezna mikrostoritev teči, da bodo obdelani vsi zahtevki 
odjemalcev. Poleg velike mere avtomatizacije vpeljejo orodja za orkestracijo prav tako samopostrežnost 
storitev, kar močno zmanjša potrebo po vključenosti sistemskih administratorje v procese nameščanja ter 
upravljanja poslovnih aplikacij.  

Trenutno je na voljo več orodji za orkestracijo, ki so pokazala zrelost za namestitev v produkcijsko okolje. 
Najvidnejši predstavniki tovrstnih orodij so Docker Swarm, Google Kubernetes ter Apache Mesos. Vsako 
izmed navedenih orodij ima seveda svoje prednosti ter tudi nekatere pomanjkljivosti. Odločitev, katerega 
izmed navedenih produktov izbrati, zavisi predvsem od potreb okolja, v katerega se orodje vpeljuje. Če ponuja 
Docker Swarm enostaven in lahkoten pristop k vpeljavi orkestracije zabojnikov, velja Apache Mesos za 
izredno kompleksno in močno orodje, z veliko možnostmi individualnih prilagoditev. Google Kubernetes išče 
kompromis med obema poloma, kar mu v zadnjih letih očitno tudi dobro uspeva, saj si pridobiva sloves najbolj 
priljubljenega orodja za orkestracijo zabojnikov. 
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Povzetek: Tehnologija blockchain predstavlja revolucijo na področju izmenjave informacij v 
digitalnem svetu. Prvič opisana leta 2008 v prispevku pod psevdonimom Satoshi Nakamoto, je 
postavila nov mejnik v informacijski družbi. Blockchain je omogočil varno in zanesljivo 
izmenjavo podatkov med uporabniki na spletu in tako razbil temelje korporacij in vlad, katerih 
ideologija je centralizirani nadzor nad podatki. Z implementacijo naprednih kriptografskih 
algoritmov nad distribuiranimi bazami podatkov ustvarja priložnost gradnje novega 
informacijskega sveta, ki ga še nikoli nismo imeli. V prispevku bomo predstavili začetke 
blockchain tehnologije, osnovne koncepte delovanja, delovanje blockchain na primeru Bitcoin 
ter možnosti uporabe tehnologije na drugih področjih. 
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1. UVOD 

Sledljivost, nadzor in avtentičnost pogodb, transakcij in njihovih zapisov predstavlja v ekonomskem, 
političnem in pravnem sistemu stalnico, ki je danes zagotovljena z različnimi posredniki (odvetniki, bankirji, 
javne storitve) v obliki plačljivih storitev. Posredniki so z digitalno transformacijo nehote postali ozko grlo pri 
izvajanju nadzorovanih in sledljivih transakcij. Kot primer – nakup delnic lahko izvedemo v nekaj minutah, 
medtem ko končni prenos lastništva traja tudi teden ali dva [1]. 

Blockchain tehnologija podaja odgovor na prihajajoče izzive digitalne transformacije z vpeljavo 
transparentnega pregleda nad interakcijami (pogodbe, dokumenti, transakcije). Interakcije ovije z unikatno 
digitalno kodo, ter jih shrani v transparentnih, skupnih podatkovnih bazah, kjer so zaščitene pred brisanjem in 
spreminjanjem. S tem pridobimo identificiran, overjen in trajen zapis vseh pogodb, procesov, opravil in plačil. 
Vmesni členi, kot so posredniki, odvetniki in bankirji, naj ne bi bili več potrebni; posamezniki, računalniki in 
algoritmi bodo tako lahko prosto in sledljivo komunicirali. Preprosto, a ne?  

Seveda, bo preteklo še nekaj časa preden se novi pristopi sprejmejo kot standard. Tehnološki potencial 
tehnologije ni omejen samo na finančni sektor, ampak ga najdemo skoraj v vseh panogah. V prispevku bomo 
pregledali zgodovino in nastanek tehnologije blockchain ter identificirali možnosti uporabe prihajajoče 
tehnologije. 

2. ZGODOVINA BLOCKCHAINA 

Leta 2008 je Satoshi Nakamoto (posameznik ali skupina pod tem psevdonimom) objavil dokument z naslovom 
‘Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System’ [2]. Avtor (ali avtorji) dokumenta je hotel ostati anonimen 
in še danes se ne ve, kdo je Satoshi Nakamoto. V dokumentu je opisana ‘peer-to-peer’ elektronska valuta, ki 
bi omogočala neposredno izmenjevanje sredstev med udeleženci, brez vpletanja finančnih institucij. Bitcoin 
je prva implementacija tega koncepta. 

Izraz kriptovaluta (angl. cryptocurrency) označuje vsa omrežja in načine izmenjave, ki uporabljajo 
kriptografijo za zagotavljanje varnih transakcij – v nasprotju ostalih sistemov, kjer so transakcije vodene skozi 
centralizirano zaupanja vredno entiteto. 

Le nekaj mesecev po objavi dokumenta je bil izdan odprtokodni program, ki je implementiral novi protokol. 
Začel se je s tako imenovanim Genesis blokom, s 50 kovanci. Vsakdo si lahko s spleta sname program in tako 
postane del Bitcoinovega P2P omrežja.  

Nekaj pomembnih mejnikov: 

 2008 
o 18. avgust: registrirana je domena bitcoin.org 
o 31. oktober: objavljen je dokument z zasnovo bitcoina (technical protocol document) 
o 9. november: na SourceForge.net je registriran bitcoin projekt 

 2009 
o 3. januar: izdan je Genesis blok  
o 9. januar: izdan je bitcoin v0.1 in objavljen je v kriptografskem email seznamu 
o 12. januar: izvedena je prva bitcoin transakcija (med Satoshijem in Hal-om Finney-em) 

 2012 
o Izdan je Ripple – digitalna valuta in blockchain za prenos denarja 

 2013 
o Cena Bitcoina doseže rekordno visoko vrednost 1242 USD (leta 2011 je Bitcoin bil vreden le 

0.31 USD) 
o ZDA zapre »Silk Road« – spletno tržnico (angl. online marketplace), ki uporablja Bitcoine. 

Preostanek »Silk-road« bitcoinov na javni dražbi kupi investitor Timothy Draper 
 2014 

o Banke opozarjajo na tveganje ‘pranja denarja’ z Bitcoini. 
o Borza za izmenjavo digitalnih valut (angl. digital currency exchange) Mt Gox propade skupaj 

z 480 milijoni USD vrednih depozitov (zaupanje, likvidacija) 
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 2015 
o Banke in druge finančne inštitucije začnejo s testiranji uporabe blockchain (tehnologije (tudi 

Bitcoina) v notranjih privatnih sistemih. 
o Več vladnih in drugih priznanih inštitucij je vložilo v Bitcoin-povezana tehnološka podjetja 

(med njimi tudi vlada VB, Kitajska, Južna Koreja, Goldman Sachs in UBS) že preko 1 
milijarde USD [3]. 

Od takrat je popularnost Bitcoina samo naraščala. Njegova podporna temeljna tehnologija - blockchain, pa iz 
finančnih sektorjev prodira v druge industrijske sektorje [4]. 

3. IDEJE TEHNOLOGIJE 

3.1. Osnove blockchaina 

Blockchain je zaupanja vredna porazdeljena podatkovna baza (angl. distributed database), ki je sestavljena iz 
dinamičnega seznama zapisov oziroma transakcij (angl. records or transactions) ali z drugim imenom knjige 
zapisov (angl. ledger) [5]. Ledger vsebuje točen seznam vseh zapisov, ki so se kadarkoli pojavili v porazdeljeni 
mreži (angl. distributed network). Vsak zapis v ledgerju je overjen s strani več vozlišč oziroma klientov (angl. 
nodes or clients), ki so prisotni v porazdeljeni mreži. 

Glavna naloga blockchaina je vzpostavitev porazdeljenega soglasja (angl. distributed consesus) med vozlišči 
v mreži. Na ta način zagotavlja vozliščem, da ustvarjajo zapise in jih dodajajo na ledger (potrjujejo transakcije), 
pri čemer zapisa ni več mogoče spremeniti.  

Primer: Imamo sef v katerem je shranjen denar. Lastnik sefa ima le tega shranjenega v privatnem 
prostoru. Če kdorkoli želi odpreti ali spremeniti vsebino sefa, mora prelisičiti lastnika sefa. V 
primeru, da sef postavimo na javni prostor, lahko vsi ljudje v vsakem trenutku vidijo ali kdo 
poskuša vdreti v sef. Zaradi tega je sef dosti bolj varen, kot pa če bi ga nadzoroval le lastnik sefa. 

Zaščito zapisov zagotavljamo s tako imenovanim veriženjem blokov (angl. blockchain). Blok je zbirka 
zapisov, ki se združijo in v enem kosu shranijo v ledger. Pri tem vsakem novem bloku, dodamo informacijo o 
predhodnem bloku. To zagotavlja, da bodo storitve in aplikacije zgrajene na tehnologiji blockchaina že v 
osnovi odporne na spremembe podatkov. 

3.2. Kako blockchain deluje? 

Koncept delovanja blockchaina je najlažje razložiti na primeru delovanja Bitcoin tehnologije, saj sta praktično 
neločljiva [6]. Pri tem je pomembna informacija, da je blockchain temeljna tehnologija na kateri temeljijo 
Bitcoin, Etherum in ostale tehnologije. Le-te uporabljajo digitalne zapise za izmenjavo informacij v 
porazdeljeni mreži. 

3.2.1. Mrežna struktura 

V osnovi ločimo tri tipe mrežne strukture. Centralizirano, decentralizirano in porazdeljeno mrežo. Za razlago 
si bomo pomagali z dvema različnima tipoma mrež, in sicer centralizirani in porazdeljeni tip mrež.  

Centralizirane mreže (angl. centralised networks) uporabljajo eno podatkovno bazo za shranjevanje vseh 
zapisov, ki jih ustvarijo vozlišča. Preko centralizirane mreže vozlišče pošlje zahtevo. Zaupanja vredna 
avtoriteta (angl. trusted third party) preveri ali je zahteva veljavna. Če je, zapis shrani v bazo. 
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Slika 1: Centralna mreža 

Porazdeljena mreža, na kateri je zgrajen tudi blockchain, omogoča porazdelitev avtoritete in zaupanja med 
vsemi prisotnimi vozlišči . Pri tem je vsak zapis oziroma transakcija zaščitena z digitalnim podpisom (angl. 
digital signature). Zapis je poslan preko celotne porazdeljene mreže, pri čemer je vsak zapis verificiran s strani 
drugih vozlišč v omrežju. Takim vozliščem pravimo tudi rudarska vozlišča (angl. miner nodes). Verificirani 
zapisi se dodajo k obstoječi verigi blokov.  

 

 

Slika 2: Porazdeljena mreža 

3.2.2. Prenos zapisov med uporabniki v blockchainu 

Da bi lahko prenesli zapis od uporabnika A do uporabnika B v blockchain omrežju, moramo zagotoviti, da bo 
prenos sredstev med dvema uporabnikoma varen. Kako lahko posamezno vozlišče v omrežju predvideva, da 
je lastnik zapisa uporabnik A? To dosežemo s pomočjo digitalnega podpisa. Digitalni podpis je matematični 
algoritem, ki prepreči ostalim vozliščem v omrežju ponaredbo zapisa. Sestavljata ga dva ključa, javni in 
privatni ključ. 

 

Slika 3: Prenos zapisa v omrežju [12] 

Privatni ključ si lahko predstavljamo, kot osebno geslo. S tem geslom vozlišče ustvari podpis, ki ga ni možno 
spremeniti, če ne poznamo privatnega ključa. Ostala vozlišča pa lahko s pomočjo javnega ključa preverijo, ali 
določen podpis prihaja od tistega vozlišča, ki jo poslalo zapis v omrežje. Ker je podpis ustvarjen na podlagi 
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zapisa transakcije (angl. transaction payload), je v omrežju unikaten in bo drugačen za vsak opravljen zapis. 
Zapisa torej ni mogoče spremeniti brez privatnega ključa, saj bi vsaka sprememba zapisa povzročila neveljaven 
podpis. 

3.2.3. Soglasja (angl. consensus) 

Porazdeljena mreža v informacijski tehnologiji ni nič novega. Takšne mreže imenujemo tudi peer-to-peer 
(P2P) mreže, katere primer je BitTorrent. Glavna razlika med navadno P2P mrežo in blockchainom je, da 
namesto datotek blockchain preko mreže izmenjuje zapise oziroma dejstva (angl. records or facts). Če dva 
nekompatibilna zapisa (angl. incompatible records) prispeta na mrežo v istem trenutku se mora celoten sistem 
mreže odločiti, kateri zapis bo sprejel in katerega zavrgel. 

Primer: Recimo, da imamo na svojem Bitcoin računu 10 EUR. Nato istočasno pošljemo 10 EUR 
našemu prijatelju A in 10 EUR našemu prijatelju B. Kdo od prijateljev bo na koncu prejel 10 
EUR?  

Temu problemu pravimo tudi problem dvojnega zapravljanja (angl. double spend problem). Ampak kako se 
lahko mreža odloči kateri zapis bo sprejela in katerega zavrgla. Zato potrebujemo algoritme soglasja. 

Za pravilno in zaupanja vredno delovanje tehnologije blockchain potrebujemo dober algoritem soglasja (angl. 
concensus algorithm) [7][8]. Algoritem soglasja, kot je na primer dokaz o delu pri Bitcoinu, zagotavlja, da je 
dodan blok v ledger pravilen. Poznamo več tipov soglasjih, v tem članku bosta predstavljena dva, in sicer: 

Dokaz o delu (angl. proof of work) 

Dokaz o vložku (angl. proof of stake) 

3.2.4. Dokaz o delu 

Blockchain predpostavlja, da so vsa vozlišča ne-vredna zaupanja in njihov delež pri skupnem procesu 
odločanja temelji zgolj na njihovi računski moči, Intuitivno dokaz o opravljenem delu predvideva, da so 
vozlišča, ki vložijo več računske moči manj naklonjena k goljufanju. 

S podobnim sklepanjem lahko definiramo novo dinamično merilo zaupanja, ki temelji na obnašanju vozlišč, 
tako da so dobra vozlišča, ki upoštevajo pravila, nagrajena. Enostaven način, kako določiti stopnjo zaupljivosti 
vozlišča, je štetje njegovih pravilnih in nepravilnih akcij in to prevesti v enačbo. 

Na tak način lahko omrežje dodeli večjo težo zaupanja vrednim vozliščem in preračunava bloke učinkoviteje. 
Ker je potreben čas, da si vozlišče zasluži zaupanje v sistemu, bi moral blockchain biti odporen na napade 
kraje identitete (angl. sybil) napade. 

Ta mehanizem bi lahko bil dovzeten za drugo obliko napada, kjer bi si vozlišča skozi čas krepila zaupanje le, 
da bi ga kasneje zlorabila. To bi lahko ublažili z nekaj naključno izbranimi vozlišči, ki bi enakovredno 
glasovala o drugih vozliščih. S tem bi lahko preprečili, da bi posamezna vozlišča pridobila prevelik vpliv, ne 
glede na nivo zaupanja [9]. 

3.2.5. Dokaz o vložku 

Dokaz o vložku ima podobno delovanje kot dokaz o delu. Algoritem je uporabljen tudi v omrežju Ethereum. 
Pri tem algoritmu blockchain beleži seznam vozlišč, pri čemer vsako vozlišče lahko sodeluje pri validaciji 
zapisa. Obstaja več različic algoritma o dokazu vložka, v osnovi pa jih lahko razdelimo na dva dela, in sicer 
dokaz o vložku, ki temelji na verigi (angl. chain-based proof of stake), in dokaz o vložku, ki se zgleduje po 
načinu BFT (angl. BFT style proof of stake) [10]. 

Prvi algoritem (Chained Proof of Sstake) naključno izbere, katero vozlišče bo overilo zapis v blockchain 
znotraj časovnega okvirja (angl. time slot). Vozlišču dovoli pravico generiranje enega bloka. Le-ta pa mora 
kazati na svojega predhodnika. Tako se čez čas posamezni bloki združujejo v ledger. 
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Algoritem BFT Proof of Stake vozlišča naključno izbira pri overitvi zapisa in vključitvi posameznega bloka v 
blockchain. Odločitev poteka preko večkratnega glasovanja skupine vozlišč. Tako se vsa vozlišča skupaj 
odločijo kateri blok se bo dodal v blockchain.  

3.2.6. Hitrosti in uspešnosti transakcij 

Blockchain transakcije se obdelajo dosti hitreje kot večina tradicionalnih sistemov za prenos podatkov – 
običajno v nekaj minutah ali sekundah. Pri uporabi blockchain tehnologije največji časovni prihranek nastane 
zaradi eliminacije vmesnih inštitucij, kot so obračunske hiše (angl. clearinghouses), ki zagotavljajo, da se 
zapisi bank ali drugih vpletenih strani ujemajo. To pride še posebej do izraza pri plačilih. Ta se namreč lahko 
procesirajo tudi več ur, dni ali celo tednov. Npr. pri trgovanju z obveznicami, običajno traja 3 dni, da se 
transakcija potrdi in so udeležencem sredstva na voljo. To velja tudi za elektronske transakcije, kjer je 
izmenjava informacij lahko takojšnja, ampak lahko traja tudi 3 dni, da prejemnik dobi plačilo [[1]]. V drugih 
aplikacijah, kot so izmenjava pogodb ali dokumentov, lahko čas prihranimo že s tem, da uporabnik ne rabi biti 
fizično prisoten za overitev ali podpis pogodbe ali dokumenta. Blockchain tehnologija avtomatizira ujemanje 
transakcij s pametnimi pogodbami. Pametne pogodbe so preprosti programi, ki se ob izvedbi zagotovljenih 
pogojev (pravil poslovanja) izvedejo.  

4. BITCOIN KOT PRIMER DELOVANJA BLOCKCHAINA 

Bitcoin je prva svetovna decentralizirana digitalna kripto valuta, ki je zgrajena na blockchain tehnologiji. 
Satoshi Nakamoto je kot temeljni motiv za nastanek Bitcoina označil družbeno odvisnost od finančnih 
inštitucij za področju elektronskih plačil, saj le-te služijo kot zaupanja vredni posredniki pri vseh transakcijah 
[11]. Nakamoto je za rešitev elektronskega poslovanja predstavil kriptografski dokaz, ki nadomesti vmesnika 
in s tem omogoči direktno poslovanje med vpletenima strankama. 

Bitcoin rešuje problem dvojnega zapravljanja v P2P omrežju. Omrežje dodaja časovne žige blokom in jih 
povezuje v blockchain. Pri tem uporablja dokaz od delu in s tem preprečuje spremembe posameznega bloka 
brez ponovnega računanja vseh preostalih blokov v blockchainu. Najdaljši del blockchaina, ki ga generira 
omrežje, ne služi le kot dokaz sekvence dogodkov, ampak tudi kot dokaz, da je sprejeta rešitev izvedla največ 
dela (porabila največ računske moči), s strani posameznih vozlišč. Dokler je več kot polovica vozlišč v omrežju 
poštena bo vedno generirala daljšo verigo od napadalcev. Velja, da vsako vozlišče v omrežju vsebuje ledger, 
pri tem pa se lahko vsako izmed vozlišč (uporabnik Bitcoina) odloči, ali bo pomagalo pri vzdrževanju ledgerja 
(miner node) ali ne. 

4.1. Bitcoin transakcija 

V Bitcoinu se uporabljajo digitalni kovanci (angl. coin), katerim tudi pravimo 'bitcoin'. Digitalni kovanec 
definiramo kot verigo digitalnih transakcij. Vsak Bitcoin lastnik lahko prenese sredstva iz enega računa na 
drugega, tako, da digitalno podpiše hash predhodne transakcije ter vključi javni ključ naslednjega lastnika in 
jih doda na konec verige. 
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Slika 4: Shema poteka transakcij [6] 

Primer delovanja transakcije. Lastnik 1 vzame vrednost hasha Transakcije 1 in Javni ključ 
lastnika 2 ter izračuna hash, ga podpiše s svojim privatnim ključem in doda na konec kovanca. 
Tako lahko Lastnik 1 preveri veljavnost lastništva v verigi (angl. chain of ownership).  

Problem, ki tukaj nastane je, da prejemnik kovanca ne more vedeti, ali je lastnik kovanca že zapravil svoj denar 
(opravil dve transakciji istočasno). Potrebujemo torej način, s katerim bomo zagotovili, da lastniki ne morejo 
dvakrat zapraviti kovancev (problem dvojnega zapravljanja). Edini način, da potrdimo transakcijo je, če 
poznamo zgodovino vseh transakcij. Da bi to dosegli brez zaupanja vrednega posrednika (banke), morajo 
biti transakcije javno objavljene. Prejemnik potrebuje dokaz, da je večina sodelujočih v omrežju glasovala za 
trenutno zaporedje transakcij. 

4.2. Problem dvojnega zapravljanja 

Bitcoin rešuje problem dvojnega zapravljanja s časovnim žigom (angl. timestamp) in dokazom o delu (angl. 
proof of work). Deluje tako, da več zapisov oziroma transakcij združi v blok in ustvari hash bloka. Ta je javno 
objavljen v omrežju. Časovni žig dokazuje obstoj zapisov, ker drugače ne bi mogli ustvariti hasha. Vsak 
časovni žig vsebuje hash predhodnega časovnega žiga in tako ustvarja verigo.  

 

Slika 5: ustvarjanje verige s pomočjo hasha [6] 

Da bi lahko to implementirali v P2P omrežju moramo uporabiti dokaz o delu. Algoritem deluje tako, da morajo 
vozlišča ugibati vrednost (angl. nonce). Nonce predstavlja 32 bitno vrednost, ki jo spreminjamo med 
reševanjem problema. Vsaka nova vrednost nonce je hashirana s predhodnim hashom bloka. Vrednost 
ustvarjenega hasha pa mora zadostiti pogoju začetnih ničel. Pogoj je definiran tako, da mora hash, ki ga 
ugibamo, na prvih x mestih imeti vrednost 0. Povprečna zahtevnost iskanja takšne rešitve je eksponentna glede 
na število ničel na začetku hasha. Tako Bitcoin kontrolira nivo zahtevnosti izračuna. Nonca ni mogoče 
izračunati, ampak ga je potrebno uganiti, kar zahteva ogromno procesorske moči. Da najdemo rešitev 
problema, moramo torej vložiti dosti dela, od tukaj tudi ime dokaz o delu. 
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Slika 6: Iskanje rešitve za blok [6] 

Ko je delo končano, je blok dodan k verigi. Če bi posameznik želel spremeniti en blok, bi moral ponovno 
opraviti dokaz o delu, vendar sprememba enega bloka v verigi zahteva ponovno delo za vse naslednje bloke v 
verigi, ki so že bili dodani. Daljša veriga torej dodatno varuje bloke, ki se bliže začetku verige. 

4.3. Upravljanje omrežja 

Koraki opravljanja omrežja so sledeči: 

1. Nova transakcija je razposlana vsem vozliščem v omrežju 
2. Vsako vozlišče združi transakcije v blok 
3. Vsako vozlišče išče uganko (dokaz o delu) na bloku 
4. Ko eno vozlišče reši uganko bloka, le tega razpošlje vsem ostalim vozliščem v omrežju 
5. Vozlišča sprejmejo rešen blok samo v primeru, da so vse transakcije znotraj bloka veljavne in še niso 

bile porabljene 
6. Vozlišča sprejmejo blok v verigo tako, da začnejo takoj graditi naslednji blok. Pri tem uporabijo hash 

dodanega bloka za gradnjo novega. 

Ker lahko dve vozlišči v istem trenutku končata z uganko (dokaz o delu) imamo v omrežju dve rešitvi. Vozlišče 
bo sprejelo obe rešitvi, nato pa nadaljevalo z gradnjo verige na tistem bloku, ki ga je prejelo najprej. Če se med 
računanjem bloka izkaže, da je drugi del verige prvi prišel do rešitve, bo vozlišče prekinilo z računanjem 
trenutnega bloka in se takoj pridružilo reševanju daljše verige. Vozlišče torej zmeraj strmi k daljšemu delu 
verige. Torej tistemu, ki hitreje generira rešitve (dokaže večjo računsko moč). 

 

Slika 7: Vozlišče sprejme obe rešitvi [6] 

Privzeto je prva transakcija v bloku posebna. Začne se z novim kovancem, katerega lastnik bo vozlišče, ki je 
rešilo uganko. Takšna shema ustvarja potrebo po vozliščih, ki podpirajo omrežje. Poleg tega pa omogoča 
distribucijo novih kovancev v omrežje. Ker je število kovancev omejeno, bo treba v prihodnosti vozliščem 
plačati provizijo. To rešimo preprosto na tak način, da je vsota izhodnih vrednosti iz bloka manjša kot vhodna 
vrednost. Razlika med njima je namreč vrednost, ki predstavlja provizijo. 

Čeprav bi bilo mogoče vsako transakcijo obdelati ločeno, je nesmiselno graditi bloke za vsak poslan kovanec 
v omrežju. Za obdelavo več transakcij hkrati imamo v bloku več vhodov in izhodov.  

 

Slika 8: Vhodi in izhodi transakcije [6] 
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Transakcija lahko ima enega ali več vhodov ter enega ali dva izhoda. Prvi izhod je namenjen plačilu, drugi 
izhod pa je ostanek transakcije, ki je vrnjen pošiljatelju, če ostanek seveda obstaja. 

4.4. Shranjevanje transakcij 

Ko je zadnja transakcija s strani posameznega vozlišča dovolj visoko v verigi (dovolj varna), lahko pobrišemo 
porabljene transakcije pred njo, da prihranimo na prostoru. Da ne bi pokvarili hashev znotraj bloka, in s tem 
polomili verige, so transakcije hashane v Merklovo drevo. Merklovo drevo oz. hash drevo je drevo kjer vsako 
vozlišče (če vozlišče ni list) vsebuje hash vrednosti svojih potomcev. Notranji hashi (predhodnih transakcij) 
so zato lahko odstranjeni iz drevesa. 

 

Slika 9: Klestenje Merklovega drevesa [6] 

Skozi zgodovino blockchaina se torej prenaša lastništvo Bitcoina, pri čemer je vsak zapis znotraj bloka, 
odvisen od vseh zapisov v predhodnih blokih. Pa lahko zaupamo blockchainu? Ne moremo, zato se ob vsakem 
kreiranju novega vozlišča (ustvarjanje novega uporabnika) oziroma digitalne denarnice (angl. digital wallet) 
preveri celoten ledger. To lahko pri Bitcoinu traja tudi 24 ali več ur pri uporabi osebnega računalnika. 

5. MOŽNOSTI UPORABE 

Razvijalci programske opreme so hitro odkrili potencial blockchain tehnologije. Danes se tehnologija 
uporablja za 

 razvoj digitalnih valut, 
 avtomatizacijo poslovanja s pametnimi pogodbami (ki se samodejno izvršijo), 
 kriptografske kovance, ki predstavljajo sredstva ali lastništvo le-teh v porajajočih se storitvah, 
 necenzurirano komunikacijo in deljenje datotek, 
 decentralizirane sisteme upravljanja domenskih imen (DNS), 
 na goljufije odporne sisteme za digitalno glasovanje 
 in mnoge druge storitve [13][14][19] 

Ker je pristop blockchain v principu zaupanja vredna zmogljiva porazdeljena baza, je tehnologija vedno bolj 
prepoznavna kot podpora za komunikacijo med napravami v tako imenovanem internetu stvari (angl. Internet 
of things). Z združitvijo digitalnih valut, pametnih pogodb in porazdeljenih baz blockchain pomaga oblikovati 
povsem nove decentralizirane organizacije, ki uporabljajo izvorno kodo za določitev organizacijske vodstvene 
strukture ter izvajanje le-te. 
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Tabela 1: Primeri uporabe blockchain tehnologije 

Ime Opis Temelji na valuti Proces validacije Leto 
izdaje 

Bitcoin Kriptovaluta in plačilni protokol DA – Bitcoini 
(BTC) 

Dokaz o delu 2009 

BlackCoin Kriptovaluta in plačilni protokol DA – Blackcoini Dokaz o vložku 2014 

Ripple Plačilni protokol in izmenjava valute DA – Rippli (XRP) Knjiga soglasij 2011 

NameCoin Porazdeljen sistem za upravljanje domen, 
izpeljan iz prve vejitve Bitcoin protokola 

DA – Namecoini Dokaz o delu 2011 

Bitmessage Porazdeljen komunikacijski protokol za 
pošiljanje šifriranih sporočil 

NE Dokaz o delu 2012 

Ethereum Blockchain operacijski sistem (oz. 
decentralizirana platforma in programski 
jezik) za podporo in gostovanje 
porazdeljenih aplikacij 

DA - Ether Dokaz o delu 2015 

Hyperledger Odprtokodna platforma za ustvarjanje 
zasebnih valut ali beleženje sredstev in 
njihov prenos 

NE, bi pa lahko 
podpiral različne 
Altcoine 

Bazen soglasij (ang. 
Consensus pool) 

2014 

Zerocash Različica Bitcoina, ki ohranja zasebnost – 
plačilne transakcije ne vsebujejo javnih 
podatkov o viru, cilju ali višini plačila 

DA – Zerocoini 
(anonimni) in 
Basecoini (ne-
anonimni) 

Dokaz o ne-znanju 
(angl. Zero-
knowledge proof) 

2014-
15 

5.1. Ethereum 

Ethereum je bil ustvarjen z namenom oblikovanja alternativnega protokola za izgradnjo varnih 
decentraliziranih aplikacij z namenom povečanja učinkovitosti interakcij med različnimi aplikacijami [15]. V 
ta namen so avtorji implementirali temeljni abstraktni sloj: blockchain z vgrajenim programskim jezikom, ki 
omogoča pisanje pametnih pogodb in decentraliziranih aplikacij z lastnimi pravili za preverjanje lastništva, 
zapise transakcij in stanja prehodnih funkcij. Pametne pogodbe oziroma kriptografske škatle (angl. 
cryptographic boxes) vsebujejo neko vrednost in se jih lahko odklene le, če so izpolnjeni določeni pogoji. 

V Ethereumu je stanje blockchaina sestavljeno iz objektov – računov (angl. accounts), ki imajo 20-bajtni 
naslov in stanje tranzicij (direktni transferi vrednosti in informacij) med računi. Vsak Ethereum račun tako 
vsebuje: 

 Vrednost (angl. nonce), ki vsako transakcijo dovoli procesirati le enkrat 
 Trenutno stanje sredstev na Ethereum računu 
 Koda pogodbe (ni obvezno) 
 Shrambo (angl. Ethereum storage), ki je privzeto prazna 

Poznamo dva tipa Ethereum računov: 

 Računi v zunanji lasti (angl. Externally owned accounts), ki se upravljajo s privatnimi ključi. Iz njih 
se pošiljajo sporočila drugim računom, tako da se ustvari in podpiše transakcija. 

 Pogodbeni računi (angl. Contract accounts), ki se upravljajo s svojo kodo pogodbe. Vsakič ko takšen 
račun prejme sporočilo, se pogodbena koda aktivira, ki omogoča branje in pisanje po notranji shrambi, 
pošiljanje sporočila dalje ali ustvarjanje novih pogodb. 

Pri tem je pomembno vedeti, da pogodbe niso zahteve, oz. nekaj, kar bi mora biti izpolnjeno. So bolj kot 
'avtonomni agenti' (angl. Autonomous agents) znotraj Ethereum izvajalnega okolja in izvedejo določeno 
kodo/akcijo ob zagotovitvi definiranega pogoja (pogodbe), ko račun prejme sporočilo ali je ustvarjena nova 
transakcija. Ti agenti imajo neposreden nadzor nad svojim ether stanjem in svojo ključ/vrednost shrambo (angl. 
Key/value store), tako da hranijo zgodovino trajnih spremenljivk. 
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Pametne pogodbe v omrežju Ethereum implementiramo s pomočjo programskega jezika Solidity. Primer 
osnovne implementacije pogodbe je viden v odseku kode spodaj: 

Tabela 2: Pametne pogodbe v Etehreumu se pišejo v programskem jeziku Solidity 

1: pragma solidity ^0.4.2; // Proof of Existence contract, 
version 2 

2: contract ProofOfExistence2 { 

3:   bytes32[] private proofs;  // state 

4:  // store a proof of existence in the contract state 

5:    function storeProof(bytes32 proof) { 

6:    proofs.push(proof); 

7:  } 

 8: // calculate and store the proof for a document 

 9:    function notarize(string document) { 

10:   var proof = calculateProof(document); 

11:    storeProof(proof); 

12: } 

5.1.1. Transakcije 

V Ethereumu se z izrazom 'transakcija' označuje podpisan paket podatkov, ki hrani sporočilo, ki se bo poslalo 
od zunanjega računa. Transakcija vsebuje: 

 Prejemnika sporočila 
 Podpis pošiljatelja 
 Znesek, ki se bo prenesel od pošiljatelja k prejemniku 
 Neobvezno polje za druge podatke 
 STARTGAS število, ki določa največje število računskih korakov, ki jih lahko izvede transakcija 
 GASPRICE število, ki določa provizijo, katero plača pošiljatelj za vsak računski korak 

Prva tri polja so standardna za vse kripto valute. Neobvezno podatkovno polje privzeto nima funkcije, ampak 
lahko hrani vrednosti, katere lahko pametne pogodbe uporabijo pri obdelavi transakcije. 

STARGAS in GASPRICE sta ključni polji pri Ethereovem modelu zaščite pred napadom zavrnitve storitve 
(angl. Denial of sevice). Za preprečitev zlonamernih neskončnih zank ali drugih računskih izgub, mora vsaka 
transakcija določiti mejo, koliko računskih korakov lahko izvede pri izvajanju kode. Temeljna enota računanja 
je označena kot gorivo (angl. Gas) in običajno pomeni, da en računski korak stane eno gorivo. V Ethereumu 
se za vsak bajt v transakciji obračuna provizija 5 goriv. Sistem provizije je zastavljen tako, da zahteva od 
napadalca, da plača sorazmerno glede na vire, ki jih porabi, vključno z računanjem, mrežno povezavo in 
shrambo. 

5.1.2. Sporočila 

Pogodbe imajo tudi možnost pošiljanja sporočil (angl. Messages) drugim pogodbam. Sporočila so virtualni 
objekti, ki nikoli niso serializirani in obstajajo zgolj v izvajalnem okolju Ethereum. Sporočilo vsebuje: 

 Pošiljatelja sporočila (implicitno) 
 Naslovnika sporočila 
 Količina etra, ki se prenese poleg sporočila 
 Neobvezno polje za druge podatke 
 STARTGAS število 

Sporočilo je zelo podobno transakciji, le da ga ustvari pogodba in ne zunanji akter. Sporočilo nastane, ko 
pogodba, ki se trenutno izvaja, izvede operacijski klic CALL, ki proizvede in izvede sporočilo.  

Pri tem je pomembno, da se količina goriva na transakcijo ali sporočilo upošteva na skupno porabo, vključno 
z vsemi notranjimi akcijami. 

5.1.3. Izvajaje kode 

Koda v Ethereum pogodbah je zapisana v nizko-nivojskem programskem jeziku, ki temelji na skladu – EVM 
koda (Ethereum virtual machine code). Koda je sestavljena iz niza bajtov, kjer vsak bajt predstavlja eno 
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operacijo. V splošnem, je izvajanje kode neskončna zanka ponavljajočih se operacij in povečevanja števca 
programa, vse dokler ni dosežen konec kode ali se pojavi STOP ali RETURN inštrukcija. 

5.1.4. Aplikacije 

Ethereum podpira tri vrste aplikacij: finančne aplikacije, pol-finančne aplikacije (denar je vpleten, ampak velik 
delež akcij poteka v ne-monetarni obliki) in povsem ne finančne aplikacije (spletno glasovanje ali 
decentralizirana uprava), kjer finance sploh niso vpletene. 

5.2. Ripple 

Ripple je porazdeljena finančna tehnologija, ki omogoča bankam realnočasovno mednarodno plačevanje preko 
globalnega omrežja [16]. Ponuja kriptografsko varno in P2P plačevanje z nespremenljivostjo transakcij in 
redundanco informacij. Oblikovana je tako, da se vključi na obstoječo strukturo banke in je zasnovana tako, 
da je v skladu z zahtevami tveganja, zasebnosti in skladnosti. 

Ripple Connect povezuje ledger-je različnih finančnih inštitucij preko ILP (interledger protocol) v 
realnočasovno mrežo, ki ni vezana na državne meje, tako da ohrani ledger in zasebnost transakcij posameznih 
finančnih inštitucij. Poleg tega bankam omogoča še izmenjavo informacij o izdajatelju in upravičencu, 
pristojbin in predviden čas dostave plačila še preden se le-to začne – zagotavlja transparentnost transakcij brez 
primere. 

Ključne funkcionalnosti Rippla: 

 Porazdeljenost 
Neposredna komunikacija med bankami, brez centralne enote 
Decentralizirano omrežje z enim samim virom (angl. Source of truth) 
Nespremenljivost transakcij in redundanca informacij 

 Varnost 
Popolna zasebnost transakcij vsake posamezne finančne inštitucije 
PII podatki ostanejo znotraj banke (in njenega požarnega zidu) 
Kriptografsko podpisane transakcije z uporabo algoritmov ECDSA in ED25519 

 Razširljivost 
Zmogljivo procesiranja celotnega svetovnega volumna mednarodnih transakcij 
Možnost dostopa do likvidnosti preko konkurenčnega FX trga 

 Interoperabilnost 
Možnost neposrednih transakcij med bankami v različnih omrežjih 
Integracija z obstoječimi sistemi in standardi 
Možnost povezovanja tradicionalnih finančnih trgov s trgi v vzponu 

5.3. Everledger 

Leanne Kamp je leta 2015 ustanovila startup podjetje, Everledger, ki je na IBM-jevem Hyperledger-u 
(blockchain poslovna mreža) zgradilo prvi digitalni ledger, ki zbira ogromno količino podatkov o zabeleženih 
diamantih (40 ključnih podatkov za vsak kamen) z namenom povečanja transparentnosti na trgu in 
izkoreninjenju povezanih kriminalnih aktivnosti [17]. 

V Everledgeru so se povezali z več certifikacijskimi hišami za diamante po svetu in so digitalno enkriptirali 
že več kot 1 milijon diamantov. Poleg tega so tehnologijo razširili še na trgovanje z grobimi, neobdelanimi 
diamanti, certificiranimi z ZN regulativo 'Kimberley Proces' oz. Bruseljska deklaracija, ki zagotavlja, da 
diamanti niso iz konfliktnih območij. 

Everledger je začel z diamanti, toda v podjetju imajo načrte za druge luksuzne dobrine. Tako so v pogovorih 
s trgovci za izvedbo sistema ur višjega cenovnega ranga. Poleg očitnih prednosti (dokaz o lastništvu, 
preprečevanje goljufij in kraj) lahko svoj API ponudijo tudi spletnim trgovcem (Amazon ali eBay) za 
preprečevanje preprodaje ukradenih dobrin preko njihovih platform. 
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5.4. PotCoin 

Nastalo je tudi več kripto valut za trgovanje z marihuano, vendar se je le ena izkazala kot potencialno uspešna 
– PotCoin. V ZDA je marihuana na državnem nivoju nelegalna, zato banke nerade sprejemajo sredstva od 
takšnih farmacij, posledično lete.za poslovanje uporabljajo le gotovinska sredstva. Tako so zaposleni bolj 
podvrženi tveganju (napad na zaposlene, ropov poslovalnic ali druga kazniva dejanja). Tukaj PotCoin ponuja 
jasno, ne-osebno, varno plačevanje in hranjenje sredstev [18]. 

Največja težava, s katero se sooča PotCoin, je njegova 'klasična' konkurenca. Farmacije z marihuano lahko 
namreč prav tako enostavno uporabijo BitCoin, ki je bolj uveljavljen in ima višjo vrednost. Kljub temu, so ga 
nekateri trgovci sprejeli kot alternativno valuto (Azarius iz Amsterdama). 

Pri trgovanju s PotCoini je pomembno vedeti, da so vse transakcije enosmerne oz. ji ni mogoče razveljaviti, 
temveč je možno sredstva povrniti le, če jih prejemnik nakaže prvotnemu pošiljatelju. Zato je priporočljivo 
poslovati le z ljudmi ali trgovci, katerim je mogoče zaupati ali so si že ustvarili pozitiven ugled. 

5.5. Druge oblike uporabe Blockchaina v vladi 

Vladne storitve so ena bolj očitnih področjih, kjer bi se lahko uporabljale aplikacije na podlagi blockchain 
tehnologije. Več vlad po svetu je že začelo s takšnimi projekti [13]. 

5.5.1. Singapur 

Vlada je z bankami ustvarila blockhain sistem za preprečevanje oškodovanja bank, kjer vsaka banka ustvari 
kriptografski hash za vsak bančni račun. Banke delijo le-ta unikaten ključ, namesto surovih podatkov. Tako 
preprečujejo, da banke izdajo še en račun z istimi podatki (tako so goljufi oškodovali banko Standard Chartered 
za skoraj 200 milijonov USD). 

5.5.2. Estonija 

V Estoniji so oblikovali program e-državljanstva. Kdorkoli, kjerkoli po svetu lahko zaprosi za e-državljanstvo 
Estonije. Ko je novi e-državljan sprejet, pridobi digitalni ID s kriptografskim ključem, s katerim lahko 
podpisuje dokumente. Tako lahko odpre račun v Estonskem e-bančništvu, lahko ustvari firmo v Estoniji in 
uporablja druge e-storitve. Tako je Estonija z blockchain tehnologijo ustvarila virtualne e-državljane in s tem 
tudi povečala prihodke. 

5.5.3. Dubai 

V Dubaju so sestavili globalni blockchain svet (angl. Global Blockchain Council) za iskanje uporabe aplikacij, 
ki izkoriščajo blockchain tehnologijo. Svet sestavlja 47 članov iz javnega in privatnega sektorja. Zagnali so 
sedem prototipnih blockchain pilotov, ki pokrivajo zdravstvo, trgovanje z diamanti, prenos lastništva, 
registracijo podjetij, digitalne oporoke, turizem in pošiljke. Za vzpostavitev blockchaina pri trgovanju in 
logistiki so se tudi povezali s podjetjem IBM. Prav tako je dubajski princ napovedal strateški načrt po katerem 
bi do leta 2020 vse vladne dokumente prenesli na blockchain. 

6. ZAKLJUČEK 

Blockchain tehnologija porazdeljenih baz predstavlja pomembno inovacijo in lahko, kot ena izmed najhitreje 
rastočih tehnologij, postane gonilo pri rasti digitalnega gospodarstva. P2P sistemi lahko uporabijo blockchain 
tehnologijo, tako da dosežejo in ohranjajo svojo integriteto. Pri tem prednosti sistema niso omejene samo na 
denarne transakcije. Vsaka industrija, ki se primarno obnaša kot posrednik med ponudniki in strankami, je 
nadomestljiva z blockchain tehnologijo. Z nadaljnjo digitalizacijo bo vedno več vsakodnevnih dobrin in 
storitev postalo neoprijemljivih in bodo lahko izkoriščale prednosti in učinkovitost blockchaina. Zagovorniki 
trdijo, da bo nadaljnji razvoj blockchaina vplival na naše vsakodnevno življenje ne samo na področju financ, 
ampak tudi na področju zavarovalništva, izdaje rojstnih listov, vozniških dovoljenj, potnih listov, 
izobraževalnih potrdil, patentov, pogodb o delu in drugih. Večina takšnih storitev danes že obstaja v digitalni 
obliki, v centraliziranih sistemih, katere vodijo inštitucije, ki niso nič drugega kot posredniki med ponudniki 
in strankami. 
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Prezgodaj je še sklepati kje, kdaj in kako se bodo izkoriščale zmožnosti blockchain tehnologije [[20]]. Realno 
je, da nam kriptografija v računalništvu ponuja koncepte, ki segajo daleč preko meja kripto valut. Bitcoin je 
kripto valuta, ampak blockchain je mnogo več. Z današnjimi aplikacijami odkrivamo možnosti in meje 
tehnologije, in prav je tako. Ne glede na to, na katerem področju ste aktivni, precej velika verjetnost je, da bo 
blockchain tehnologija vplivala tudi na vas. Vprašanje je samo, kdaj. Za zaključek še citat za razmislek:  

Imagine I showed you an app on my phone that showed all the ski resorts around the world. You 
wouldn’t say ‘Wow, does that use a database?’. 'Well, duh, what else?' [2]  
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Povzetek: Meja med spletnimi in namiznimi aplikacijami je vedno bolj zabrisana. Z razvojem 
spletnih tehnologij in standardov postajajo spletne aplikacije vedno bolj odzivne, interaktivne in 
uporabne. Ena izmed osnovnih tehnologij, ki to omogoča so potisna sporočila. Gre za dvosmerni 
komunikacijski kanal med odjemalcem in strežnikom preko katerega se prenašajo sporočila in 
tako vplivajo na stanje odjemalca. Odjemalec je lahko spletna stran, namizna aplikacija, mobilna 
aplikacija ali katerakoli naprava, ki je povezana na svetovni splet. V preteklosti je bilo veliko 
tehnologij, ki so poskušale rešiti problem potisnih sporočil, a nobena ni bila dovolj robustna in 
podprta s strani brskalnikov, da bi postala standard. Vse to se je spremenilo ko je prišel 
WebSocket protokol, ki je postal standard leta 2011. Namenjen je dvosmerni komunikaciji med 
odjemalcem in strežnikom. Zadnji izmed komunikacijskih protokolov, ki bo postal standardiziran 
pa je WebRTC. Gre za skupek protokolov in vmesnikov, ki omogočajo realnočasovno 
komunikacijo med samimi odjemalci. To nam omogoča pošiljanje datotek, klepet, video 
konference, deljenje namizja ipd. S temi tehnologijami uporabnik ni več vezan na določeno 
napravo, saj lahko nadaljuje delo na kateremkoli odjemalcu. Vsa sinhronizacija se dogaja v 
ozadju, neodvisno od uporabnika. Na takšen način so uporabniku vedno na voljo sveže 
informacije in podatki. To pa je temelj dobre uporabniško izkušnje. V članku vam bomo poskusili 
predstaviti naše izkušnje in dobre prakse, ki smo jih pridobili pri implementaciji sistema potisnih 
sporočil v našo oblačno spletno rešitev. 

Ključne besede: spletne aplikacije, realnočasovni splet, potisna sporočila, WebSockets, 24alife 
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1. UVOD 

Sodobne spletne aplikacije ponujajo uporabnikom odlične uporabniške izkušnje. Z leti se je meja med 
namiznimi in spletnimi aplikacijami zelo zabrisala. Uporabniška izkušnja na spletu je postala zelo bogata. 
Zaradi povečanja hitrosti naprav predvsem pa grafičnega pospeševanja izrisa so postale animacije zelo tekoče 
in kompleksne – prikažemo lahko veliko število elementov pa bo stran še vedno odzivna. To pa ne bi bilo 
mogoče brez posodabljanja omrežne infrastrukture. Optična vlakna in brezžična omrežja četrte generacije 
omogočajo vrtoglave hitrosti in odzivne čase to pa odpira kar nekaj novih možnosti, predvsem pri pretočnih 
vsebinah. Najpomembnejši pri vsem tem pa je spletni brskalnik. Predstavlja povezovalni člen med strojno 
opremo naprave in podatki, ki pridejo po omrežju. Optimalen izkoristek virov, ki so na voljo v napravi, je tukaj 
ključnega pomena. Lahko bi rekli, da je brskalnik sodoben operacijski sistem. Zadeve pa se zapletejo, ker je 
teh sistemov več, prikazujejo pa isto vsebino. Zagotoviti je potrebno enak prikaz na različnih brskalnikih in 
napravah, ne glede na to kakšna implementacija se skriva v ozadju. Edina možnost je, da vsi proizvajalci sledijo 
spletnim standardom. Podatki in informacije morajo k uporabnikom prihajati pravočasno in po varnih kanalih. 
Sploh pri poslovno-kritičnih aplikacijah je to najbolj pomembno. Pomeni konkurenčno prednost, odzivnost, 
tekoče delovanje, hitrejši reakcijski čas. Vse našteto je potrebno doseči na obstoječi infrastrukturi brez 
nepotrebnega obremenjevanja omrežja, strojne opreme in uporabnika. Sistemi za izmenjavo sporočil, internet 
stvari, nadzorne plošče, mobilne naprave, večigralske igre, transport in logistika – to so le nekateri primeri 
uporabe, ki v ozadju uporabljajo realnočasovni splet. 

Obdelali bomo koncept potisnih sporočil od teorije do prakse. Proti koncu pa bomo predstavili naš pogled in 
implementacijo le teh. Predstavili bomo praktičen primer vgradnje sodobnih komunikacijski kanalov v našo 
oblačno spletno rešitev. 

2. ZGODOVINA IN TEHNOLOGIJA 

Leta 1991 je bila izdana prva verzija HTTP protokola. Gre za protokol, ki deluje na principu zahteve in 
odgovora. Odjemalec vzpostavi povezavo in zahteva podatke, server mu jih pošlje, povezava med njima pa se 
zapre. Da bi dosegli realnočasovno komunikacijo je potrebno zagotoviti stalno povezavo med odjemalcem in 
strežnikom. Po tej povezavi se podatki pretakajo v obe smeri, ko so na voljo se pošljejo [1]. 

Šele leta 1996 je bilo v brskalniku možno vzpostaviti stalno povezavo med odjemalcem in strežnikom s 
pomočjo Java Appleta. Rešitev ni nikoli zares zaživela, jasno pa je bilo tudi, da vtičniki za brskalnike niso 
prava rešitev. Podobno usodo sta doživela tudi Adobe Flash in Silverlight oz. njihova rešitev. Okoli leta 2000 
pa je bilo s pomočjo nekaterih trikov možno prvič vzpostaviti stalno HTTP povezavo v brskalniku. A do širše 
uporabe je bilo še zelo daleč. Leta 2006 se pojavi tehnologija Comet, ki predstavlja vse tiste aplikacije, ki 
poskušajo prebroditi omejitve svetovnega spleta tistega časa in periodičnega preverjanja (odjemalec je stalno 
spraševal strežnik, če je kaj novega, angl. AJAX polling). Takšne aplikacije uporabljajo stalne dvosmerne 
komunikacijske kanele. Gre za dolgo odprte HTTP povezave med odjemalcem in strežnikom.  

Možne sta bili dve implementaciji Comet aplikacij: pretakanje (angl. Streaming) ali dolge poizvedbe (angl. 
Long polling) [2]. 

 

Slika 1: Primerjava Long polling-a in HTTP streaming-a 
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Princip dolgih poizvedb deluje tako, da najprej odjemalec pošlje poizvedbo na strežnik. Strežnik to povezavo 
pusti odprto dokler ne pridejo podatki. Ko so podatki na voljo jih strežnik pošlje in zapre povezavo. Potem pa 
odjemalec sprejme te podatke in takoj pošlje novo poizvedbo in postopek se ponovi. Ta tehnika je enostavnejša 
za implementacijo in deluje na vseh brskalnikih, ki podpirajo XHR. Poizvedbo lahko naredimo s pomočjo 
XMLHttpRequest objekta ali s pomočjo skriptne značke (angl. Script tag) [2]. 

Pri pretočni implementaciji pa se odpre samo ena stalna povezava, od odjemalca na strežnik, za vse Comet 
dogodke. Odjemalec se potem odziva na te dogodke, nobena stran pa povezave ne zapira. Ta tehnika ima na 
različnih brskalnikih veliko slabih stranskih učinkov, zato je potrebno implementirati kompleksne pretočne 
protokole in algoritme za preklapljanje med njimi. Pretočno implementacijo lahko naredimo s pomočjo 
skritega iframa ali pa s pomočjo XMLHttpRequest objekta [2]. 

Omeniti pa je potrebno še strežniško poslane dogodke (angl. Server-sent events oz. SSE). Gre za tehnologijo 
kjer brskalnik dobiva avtomatske posodobitve iz strežnika preko HTTP povezave in je standardizirana kot del 
HTML5 standarda. Brskalnik samo vzpostavi povezavo s strežnikom, vse ostalo je potem v domeni strežnika. 
Gre za enosmerno povezavo med strežnikom in odjemalcem, ki pa poteka preko HTML protokola. To pomeni, 
da za delovanje ne potrebuje posebnega protokola ali strežniške implementacije [3].  

Nobena od teh tehnologij se ni prijela, nobena rešitev ni bila dovolj dobra, pomanjkljivosti je bilo preprosto 
preveč. 

2.1. WebSockets 

WeSocket je računalniški komunikacijski protokol. Predstavlja standard za dvosmerno komunikacijo med 
strežniki in odjemalci. Sprva je bil standard namenjen spletnim brskalnikom zdaj pa se lahko uporablja na vseh 
odjemalcih in strežnikih. Za razvijalce standardizacija pomeni, da bodo stvari konsistentno delovale na 
različnih platformah. Omejitev števila povezav ni več problem saj WebSocket predstavlja eno TCP povezavo. 
Težave s povezovanjem med domenami so bile rešene že med načrtovanjem protokola. Kadar pa brskalnik ne 
podpira WebSocket protokola pa lahko uporabimo nadomestno implementacijo. Standardiziran je bil leta 
2011. Gre za neodvisen TCP protokol, ki ima s HTTP protokolom skupno samo začetno vzpostavitev povezave 
(angl. handshake), ki jo strežnik razume kot zahtevek za nadgradnjo povezave. V primeru, ko tudi strežnik 
razume ta zahtevek, se HTTP povezava nadgradi v WebSocket povezavo [4]. 

 

Slika 2: Vzpostavitev WebSocket povezave 

Komunikacija poteka preko standardnih vrat 80 oz. 443 v primeru varne povezave. To odpravi vse težave s 
povezljivostjo v podjetjih, kje so nestandardna vrata zaprta na požarnih zidovih. Protokol je podprt v vseh 
modernih brskalnikih. WebSocket definira shema WS oz. WSS v primeru varne povezave. Omogoča prenos 
sporočil preko TCP protokola. TCP ne pozna koncepta sporočil, za njega je to samo podatkovni tok. 
WebSocket ni nadomestek za HTTP, AJAX ali SSE (strežniško poslani dogodki). Za najboljše rezultate je 
potrebno uporabiti različne protokole, glede na potrebe. WebSocket je edini transportni protokol kjer podatki 
potujejo v obe smeri preko iste povezave. Zato je zamik med sporočili minimalen oz. skoraj realnočasoven 
[4]. 
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Slika 3: Nadgradnja HTTP povezave v WebSocket 

2.2. WebRTC 

WebRTC (angl. Web Real-Time Communication) predstavlja zbirko komunikacijskih protokolov in 
programskih vmesnikov, ki omogočajo realnočasovno komunikacijo s strežnikom ter s posameznimi 
odjemalci. Z uporabo teh protokolov si zagotovimo podporo za implementacijo videokonferenčnih povezav, 
deljenja datotek, klepeta in deljenja namizja brez potrebe po uporabi dodatnih protokolov. WebRTC se 
trenutno standardizira s strani W3C(15. Maj 2017 objavljen delovni osnutek za WebRTC 1.0 [6]) in IETF. 
Začetek sega v leto 2011, ko je podjetje Google izdalo projekt za komunikacijo, temelječo na brskalniku, 
poznano pod imenom WebRTC. Temu pa je sledila standardizacija protokolov s strani IETF in brskalnikovega 
API-ja s strani W3C [5]. 

API v WebRTC je razdeljen na štiri večje komponente pri čemer »getUserMedia« omogoča brskalniku, da 
lahko dostopa do kamere in mikrofona. Komponenta »RTCPeerConnection« se uporablja za vzpostavitev 
avdio ali video klicev, komponenta »RTCDataChannel« pa za prenos datotek med odjemalci. Zadnja 
komponenta »getStats« se uporablja za pridobitev statističnih podatkov o sejah WebRTC [5]. 

 

Slika 4: Arhitektura WebRTC [7] 
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Arhitekturno gledano je WebRTC sestavljen iz API vmesnika, upravljavca sej ter različnih pogonov, ki skrbijo 
za video, zvok in podatkovni transport. Poleg tega ima še dostop do naprav za zajem videa in zvoka ter dostop 
do omrežja. WebRTC Native C++ API omogoča razvijalcem brskalnikov enostavno izvajanje spletnih API 
klicev. Upravljavec sej (angl. Session Management) je abstraktni nivo, ki omogoča konfiguracijo posameznih 
klicev ter upravljanje tega nivoja. S tem pušča odločitev o izvajanju protokola razvijalcem aplikacije [7]. 

Transportni pogon je razdeljen na [7]: 

 RTP sklad – Mrežni sklad za RTP 
 STUN/ICE komponenta – Omogoča klice z uporabo mehanizmov STUN in ICE za vzpostavitev 

povezave po različnih vrstah omrežij. 
 Multipleksiranje 

Pogon za video vsebuje komponente [7]: 

 VP8 – Video kodek vzet iz WebM projekta. Je zelo primeren za RTC saj zagotavljanja nizke 
zakasnitve. 

 Video medpomnilnik proti zatikanju – dinamični predpomnilnik za video. Pomaga pri prikrivanju 
učinka kockanja pri izgubi paketov ter skrbi za splošno kakovost videa. 

 Izboljšava slike – Odstranjuje šume iz videa zajetega preko spletne kamere. 

Pogon za avdio pa je sestavljen iz [7]:  

 iSAC / iLBC / Opus kodeki – iSAC je širokopasovni kodek namenjen za VoIP in pretočni avdio, iLBC 
je ozkopasovni kodek namenjen za VoIP in pretočni avdio, Opus pa je kodek, ki omogoča stalno ter 
spremenljivo bitno kodiranje. 

 Odstranjevalec odmeva (angl. AEC) – je programska komponenta, ki sproti odstranjuje šume nastale 
pri branju zvočnega signala iz mikrofona. 

 Odstranjevalec šuma (angl. NR) – je programska komponenta ki odstranjuje določene vrste šuma v 
ozadju, ki nastanejo pri VoIP prenosu zvoka (npr. hrup ventilatorja). 

Poleg vseh naštetih pogonov ima WebRTC tudi dostop do omrežja ter naprav za zajem videa in zvoka. Te 
dostope je mogoče implementirati po svoje znotraj posameznega brskalnika. 

2.3. Mobilne naprave 

Na področju mobilnih potisnih sporočil v grobem ločimo na Googlovo storitev FCM (angl. Firebase Cloud 
Messaging) in Applovo storitev APN (angl. Apple Push Notification) pri čemer moramo izpostaviti dejstvo, 
da FCM omogoča pošiljanje potisnih sporočil tudi na spletne in iOS naprave. 

FCM je bil do pred kratkim znan pod imenom GCM (angl. Google Cloud Messaging) in predstavlja rešitev za 
več platform na področju pošiljanje potisnih sporočil. Trenutno omogoča brezplačno pošiljanje obvestil na 
Android, iOS in spletne aplikacije. Storitev je razvita s strani podjetja Firebase, katero je 21. oktobra 2014 
odkupilo podjetje Google. Z uporabo FCM lahko obveščamo odjemalce o novih e-poštnih sporočilih ali o 
drugih novih datotekah na voljo za sinhronizacijo. Sporočila omogočajo pošiljanje podatkov do skupne 
velikosti 4KB. To je zelo uporabno za neposredno sporočanje [8][12]. 

APN je platforma za pošiljanje potisnih sporočil razvita s strani podjetja Apple. Njen glavni namen je, da 
omogoča zunanjim aplikacijam pošiljanje in sprejemanje potisnih sporočil na iOS napravah. Potisna sporočila 
lahko vsebujejo poleg podatkov tudi dodatne podatke o številu sporočil, zvoku obvestila in morebitno 
personalizirano sporočilo. APN za mobilne naprave se je prvič pojavil 17. Junija 2009, podporo za namizne 
računalnike pa so dodali kasneje [9]. 
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Slika 5: FCM - potek komunikacije [11] 

Zgornja slika prikazuje postopek komunikacije. Predpogoj za uporabo je da na FCM ustvarimo nov FCM 
strežnik in se v vseh zahtevkih za potisna sporočila nanj sklicujemo z uporabo generiranega ključa [11]. 

Naprava najprej sproži prošnjo za registracijo na potisna sporočila. FCM strežnik napravi vrne žeton s katerim 
je registrirana na potisna sporočila. Ta žeton se nato posreduje na naš lokalni strežnik, le ta pa se nato shrani v 
podatkovno bazo in se koristi, ko želimo napravo obvestiti o novih podatkih. To storimo tako, da v FCM 
zahtevek vstavimo žeton naprave in vse podatke, ki jih želimo dostaviti do naprave. FCM strežnik ob prejemu 
zahtevka le tega ob pogoju da je žeton pravilen posreduje na želeno napravo. Naprava v zadnjem koraku prejme 
sporočilo z vsebino ki smo jo želeli dostaviti [11]. 

 

 

Slika 6: APN - Potek komunikacije [10] 
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Uporaba APN platforme pa je nekoliko bolj komplicirana, saj za povezovanje lokalnega strežnika z APN 
strežnikom potrebujemo ustrezne certifikate [10]. 

V kolikor želimo aplikacijo registrirati na potisna sporočila more le-ta zaprositi za registracijo, nato pa sistem 
iOS sproži registracijo na APN strežniku. APN strežnik pa po uspešni registraciji aplikaciji vrne žeton. Ta 
žeton se nato posreduje na lokalni strežnik, kjer se shrani v podatkovno bazo za kasnejšo uporabo. Pri zahtevku 
za proženje potisnega sporočila določeni napravi, se sestavi APN zahtevek, kateri vsebuje poleg podatkov tudi 
žeton naprave kateri se posreduje obvestilo. Za razliko od FCM je ta zahtevek še podpisan z digitalnim 
potrdilom. APN strežnik po prejetem zahtevku ustrezno obvesti želeno napravo [10]. 

2.4. HTTP/2 Push 

Za konec velja omeniti še strežniško pošiljanje, ki je del standarda HTTP/2, ampak ni namenjeno izmenjavi 
sporočil – lahko pa se uporablja v kombinaciji z njimi. Moderne spletne strani uporabljajo veliko različnih 
virov (npr. HTML, stili, skripte, slike), ki pa jih brskalnik zahteva naknadno. Vsak od teh virov predstavlja 
ločen zahtevek na strežnik, ko brskalnik ugotovi, katere vire potrebuje za obstoječi dokument. To prinese 
dodatne zakasnitve pri nalaganju strani in slabo izkoriščeno omrežno povezavo. Do sedaj se je to reševalo z 
vstavljanjem skript, stilov in slik direktno v dokument, da je bilo vse hkrati poslano v brskalnik, kjer se je 
lahko hitreje izrisalo. Problem tega pristopa pa je, da viri ne morejo biti shranjeni za večkratno uporabo v 
brskalniku. Brskalnik jih za vsak dokument vedno znova zahteva iz strežnika [13]. 

 

Slika 7: HTTP/1 in HTTP/2 [14] 

Te omejitve pa rešuje strežniško pošiljanje, ki je del standarda HTTP/2. Strežnik lahko pošlje dodatne vire še 
preden brskalnik ugotovi, da jih potrebuje in zahteva. Na takšen način se boljše izkoristi omrežna povezava, 
čas nalaganja pa se precej izboljša. Vsi viri pa se shranijo v pomnilnik brskalnika, in so tako lokalno na voljo 
tudi za kasnejše dokumente [13] [14]. 

Strežniško pošiljanje lahko uporabimo takoj, ko postane povezava nedejavna, in začnemo pošiljati dodatne 
vire, ki jih bodo uporabniki potrebovali v nadaljevanju. Podobno lahko naredimo tudi v primeru preusmeritev. 
Pazljivi moramo biti, da iz strežnika ne pošljemo preveč virov naenkrat. V tem primeru je učinek ravno 
nasproten. Poveča se tudi prenos podatkov, kar povzroči dodatne stroške na mobilnih napravah. Podobno je 
tudi z večkratnim pošiljanjem istih virov. Nekateri strežniki imajo mehanizme na podlagi piškotkov, preko 
katerih sledijo virom, ki so že bili poslani v brskalnik in jih ne pošiljajo še enkrat. Za začetek najprej iz strežnika 
pošljemo CSS stile, potem pa počasi dodajamo še druge vire. Sproti pa spremljamo odzivnost in hitrost 
nalaganja strani. Viri poslani preko strežnika so dostopni samo brskalniku in ne pridejo do aplikacijske kode 
[13] [14]. 
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3. 24 ALIFE STREŽNIŠKA ARHITEKTURA 

Na oblačni rešitvi 24alife smo za potrebe realno časovne komunikacije med strežnikom, mobilno aplikacijo in 
spletnimi odjemalci implementirali lastno rešitev za komunikacijo. Pri implementaciji arhitekture smo se 
osredotočili na komunikacijo z več napravami in ponudniki, da bi v primeru novih tipov naprav bila integracija 
čim bolj enostavna. Začetni cilj nam je bil omogočiti komunikacijo za mobilna potisna sporočila za našo 
mobilno aplikacijo ter spletna obvestila za spletne odjemalce. K obstoječi strežniški arhitekturi smo dodali 
strežnik za sporočila, ki nam predstavlja vmesni člen med aplikacijskimi strežniki in napravami. Strežnik za 
sporočila smo razvili na Node.js, komunikacija z njim pa poteka prek REST storitev. Arhitekturo prikazuje 
slika 8. 

 

Slika 8: Arhitektura potisnih sporočil na rešitvi 24alife 

Za implementacijo ločenega strežnika za sporočila smo se odločili zaradi porazdeljene arhitekture celotne 
rešitve, saj se le-ta nahaja na treh različnih lokacijah po svetu. Vse tri lokacije uporabljajo isti strežnik za 
sporočila, da je zagotovljena tudi komunikacija med lokacijami in odjemalci. Strežnik ima dve glavni nalogi, 
registracija odjemalcev spletne aplikacije in usmerjanje sporočil. 

Pri registraciji komunikacijski strežnik pridobi podrobnosti o odjemalcu in uporabniku ter te podatke shrani v 
lastno shrambo, da jih pri usmerjanju sporočil lahko uporabi. Za implementacijo te funkcije smo uporabili 
knjižnico Socket.io, ki jo bomo v nadaljevanju tudi bolj podrobno opisali. 

Pri usmerjanju sporočil strežnik pridobi paket definicij sporočil, ki jih razporedi na ustrezne kanale ter jih po 
njih posreduje naprej. V kolikor gre za sporočilo namenjeno spletnemu odjemalcu, poišče ustreznega 
uporabnika v lastni shrambi registriranih odjemalcev in pošlje sporočilo vsem ali samo določenemu odjemalcu. 
V kolikor je sporočilo namenjeno mobilni napravi, pretvori sporočilo v klic za strežnik FCM oz. APN, ter ga 
posreduje na ustreznega ponudnika. Strežnik ne pregleduje in ne spreminja sporočila, prav tako nima 
shranjenega nobenega ključa za potisna sporočila, saj mora za to poskrbeti pošiljatelj sporočila. 

Trenutno neposredne komunikacije med strežnikom za sporočila in mobilno aplikacijo ni. V kolikor želi 
mobilna aplikacija poslati sporočilo ostalim napravam mora to storiti prek aplikacijskega strežnika, ta pa potem 
zahtevo obdela, doda podatke o prejemniku in jo pošlje naprej do strežnika za obveščanje. 

3.1. Arhitektura potisnih sporočil 

Za pošiljanje potisnih sporočil smo implementirali arhitekturo po vzorcu opazovalca, kjer smo za vsak tip 
naprave implementirali naročnika. Ob dogodku, ki zahteva pošiljanje potisnega sporočila, aplikacija obvesti 
vse naročnike, ki nato izvedejo ustrezne akcije. Pošiljatelj potisnih sporočil je aplikacijski strežnik, ki vsebino 
sporočila prek REST storitve pošlje na strežnik za sporočila. Začetnik sporočila pa ni nujno, da je aplikacijski 
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strežnik, zato smo morali razviti mehanizem, ki preprečuje, da bi aplikacijski strežnik poslal sporočilo tudi 
njegovemu iniciatorju. Pri mobilnih iniciatorjih smo za identifikacijo uporabili unikatni identifikator naprave, 
ki smo ga uporabljali tudi za ločevanje naprav pri shranjevanju žetonov za potisna sporočila. Pri spletnih 
odjemalcih pa smo uporabili knjižnico fingerprintjs2, ki za vsakega odjemalca naredi unikatno kodo. Vsak 
spletni odjemalec je nato pri vseh akcijah na strežnik pošiljal tudi svojo kodo in na takšen način omogočil 
prepoznavo izvora dogodka in s tem izvor potisnega sporočila. 

Pri določanju vsebine sporočil smo najprej pregledali kateri dogodki so takšni, da bi za njih bilo potrebno 
poslati potisno sporočilo. Potem smo za vsak dogodek razmislili kateri podatki so ključni, da bi jih bilo 
potrebno poslati skupaj s sporočilom. Nato smo definirali še ključne besede ter na koncu pripravil tabelo vseh 
sporočil, ki jih bomo pošiljali znotraj naše rešitve. Vsebino sporočila smo ločili na tri ključne besede in del, 
namenjen za podatke. Zgradbo JSON objekta za potisno sporočilo prikazuje slika 9Slika. 

 

Slika 9: JSON objekt za potisno sporočilo 

Implementirali smo dva različna naročnika za potrebe potisnega sporočila, in sicer mobilno aplikacijo in 
spletne odjemalce. 

Za implementacijo mobilnih potisnih sporočil smo uporabili Firebase Cloud Messaging (FCM) za Android 
aplikacijo in Apple Push Notification (APN) za iOS aplikacijo. Lahko bi za obe platformi uporabili FCM, 
vendar smo želeli uporabiti tehnologijo, ki ima na posamezni platformi najboljšo podporo. 

Ko se mobilna aplikacija registrira pri ponudniku za potisna sporočila in pridobi žeton, ga pošlje skupaj z 
unikatno kodo naprave in vrsto naprave na aplikacijski strežnik. Le-ta podatke shrani v shrambo, da ima 
seznam vseh naprav na katere je potrebno pošiljati potisna sporočila. Pri pošiljanju potisnega sporočila, 
naročnik za mobilna potisna sporočila, prebere podatke o napravah na katere je potrebno poslati potisno 
sporočilo, pripravil definicijo sporočil (prejemnik, vrsta naprave in vsebina sporočila) in ga asinhrono pošlje 
na strežnik za sporočila. Postopek pošiljanja potisnega sporočila prikazuje slika 10. 

 

Slika 10: Postopek pošiljanja potisnega sporočila na mobilno aplikacijo 
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Za implementacijo spletnega odjemalca smo uporabili JavaScript knjižnico Socket.io. Knjižnica je namenjena 
izdelavi realnočasovnih spletnih aplikacij za dvosmerno komunikacijo med odjemalcem in strežnikom. 
Sestavljena je strežniškega in odjemalskega API-ja, ki ju je potrebno uporabljati hkrati na obeh straneh, saj 
uporablja lastni protokol za komuniciranje, ki pa uporablja standardni realnočasovni protokol glede na 
zmogljivosti brskalnika. V osnovi za delovanje uporablja protokol WebSocket, če pa ta ni na voljo, pa 
uporablja metodo dolge poizvedbe (angl. long polling). Prednost uporabe te knjižnice je, da deluje na vseh 
platformah, saj ni neposredno omejena na protokol, ki ga brskalnik omogoča. Slabost uporabe knjižnice 
Socket.io pa je, da jo je potrebno hkrati uporabljati tako na odjemalski kot tudi na strežniški strani, ampak v 
našem primeru to ni predstavljalo težave, saj smo tudi za strežniški del uporabili Node.js in zato z uporabo 
knjižnice ni bilo težav. 

Podatki o prijavljenih odjemalcih se nahajajo samo na strežniku za sporočila. Ko dobi zahtevo za pošiljanje 
sporočila, v svoji shrambi poišče odjemalce, ki jim je potrebno poslati sporočilo, hkrati tudi odstrani odjemalca, 
ki je sprožil sporočilo, ter jim pošlje sporočilo. Postopek pošiljanja potisnega sporočila na spletnega odjemalca, 
prikazuje slika 11. 

 

Slika 11: Postopek pošiljanja potisnega sporočila na spletnega odjemalca 

Pri implementaciji potisnih sporočil, smo implementirali tudi sistem za ponavljajoča potisna sporočila. Gre za 
komponento, ki v ponavljajočih intervalih preverja ali je potrebno poslati potisno sporočilo in po potrebi sproži 
dogodek. Komponenta potem obvesti vse naročnike na ta dogodek, da sprožijo ustrezna potisna sporočila. 
Ponavljajoča potisna sporočila smo uporabili pri implementaciji 12 navad, ki vsakih nekaj dni uporabnike 
obvešča o nasvetih in dnevnih nalogah. Pri implementaciji te funkcije, smo morali biti pozorni, da smo potisna 
sporočila pošiljali le čez dan. Ker imamo uporabnike iz različnih kontinentov, smo pri izračunu časa pošiljanja 
morali upoštevati tudi uporabnikov časovni pas. Postopek delovanja ponavljajočega sistema za potisna 
sporočila prikazuje slika 12. 
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Slika12: Postopek delovanja ponavljajočih potisnih sporočil 

4. ZAKLJUČEK 

Integracije potisnih sporočil smo se ločili postopoma in sistematično. Najprej smo popisali funkcionalnosti 
produktov, ki bi lahko koristile potisna sporočila. Potem je bilo potrebno določiti arhitekturo in izbrati 
tehnologijo, ki bo najbolj primerna za naše potrebe. Odločili smo se za centraliziran sporočilni strežnik, ki bo 
implementiran v JavaScript-u. Node.js je skoraj idealna izbira, namenjen za realnočasovne aplikacije, ni 
strežniško potraten a hkrati zelo hiter. Sporočilni strežnik se zaenkrat ne povezuje na nobeno podatkovno 
shrambo zato je implementacija lahko zelo vitka. Za povezovanje med strežniki je izpostavljen REST API, ki 
je zavarovan z JWT žetonom. Centraliziran sporočilni strežnik nam omogoča lažje vzdrževanje in 
nadgrajevanje ter povezljivost. Potrebovali smo namreč komunikacijo med različnimi regijami in produkti. V 
primeru spletnih brskalnikov pa je bilo potrebno unikatno določiti, kateremu odjemalcu pripada kateri 
komunikacijski kanal. Komunikacijski kanal označimo s šifro, ki je kombinacija regije, produkta in 
uporabnikove identifikacijske številke. Vsako poslano sporočilo pa ima izvor in cilj. Sporočila se lahko 
pošiljajo sinhrono, asinhrono ali pa v paketu. Vsebina sporočila je minimalna in se razlikuje od sporočila do 
sporočila. Vsebovati mora vse potrebne podatke, da lahko odjemalec reagira nanj. Glede na naravo teh sporočil 
jih lahko obravnavamo kot pošlji in pozabi. 

Največja prednost lastnega sistema za sporočila je njegova prilagodljivost. Sproti se bomo lahko prilagajali 
potrebam in postopoma nadgrajevali sistem na nove tehnologije. Osnovna postavitev sistema ni bila zahtevna, 
potrebno je samo izbrati ustrezne knjižnice in definirati REST API. Postavljena infrastruktura nam predstavlja 
temelj za nadaljnji razvoj modernih spletnih aplikacij in postopno nadgradnjo starejših. Sposobnost strežniška, 
da lahko pošilja sporočila, nam odpira ogromno novih možnosti pri razvoju. V praksi lahko zelo zabrišemo 
prehajanje uporabnikov med različnimi napravami saj se lahko sinhronizacija izvaja v ozadju, ko pride do 
kakšne spremembe. Potisna sporočila so temelj modernih aplikacij, ne glede na platformo. Podatki morajo biti 
dostavljeni kar se da hitro, ko so še sveži. To predstavlja pomembno konkurenčno prednost in neprimerno 
izboljša uporabniško izkušnjo. 
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PREHOD	APLIKACIJ	Z	OGRODJA	
ANGULARJS	NA	ANGULAR	
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Povzetek: Število spletnih razvijalcev, ki uporabljajo različna ogrodja JavaScript za lajšanje 
razvoja spletnih aplikacij, nesporno narašča. Med njimi je ogromno takšnih, ki želijo uporabljati 
ogrodje Angular ali pa ga že uporabljajo. Na podlagi izkušenj, ki smo jih pridobili pri prehodu 
našega spletnega portala COBISS/SciMet na Angular, smo zapisali, kako se je ogrodje razvijalo 
skozi zgodovino, kakšne so razlike v arhitekturi ogrodja AngularJS in Angular, kako nam novo 
ogrodje in njegova orodja olajšajo delo in kakšni so trendi spletnega razvoja za prihodnost. 

Ključne besede: enostranske spletne aplikacije, Angular 1.x, Angular, Portal COBISS/SciMet, 
TypeScript 
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1. UVOD 

Razvoj spletnih aplikacij, ki se izvajajo na odjemalčevi strani, se stalno povečuje. To pomeni, da programski 
jezik JavaScript ni le vse bolj priljubljen, ampak pridobiva tudi vse več funkcionalnosti. Po rezultatih ankete 
W3Techs na dan 17. 4. 2017 se za razvoj spletnih strani, ki se izvajajo na odjemalčevi strani, JavaScript 
uporablja kar v 94,5 % primerov [1]. Zato se vedno pogosteje pojavljajo nova ogrodja, ki olajšajo razvoj 
spletnih aplikacij, a s tem tudi povzročijo zmedo med razvijalci. Za podjetja postaja odločitev o tem, katero 
ogrodje izbrati, da bo za njihove potrebe optimalno, vedno bolj tvegana. S takimi težavami smo se pred nekaj 
leti ukvarjali tudi mi. Takrat smo izbirali med večjimi in najpogosteje uporabljenimi ogrodji, saj se nam je 
zdelo, da bo to pravi pokazatelj podpore teh ogrodij na dolgi rok. Že takrat so smernice spletnega razvoja 
določali strokovnjaki Googla z ogrodjem AngularJS. Če pogledamo statistike uporabe ogrodij za razvoj 
spletnih aplikacij, izvajanih na odjemalčevi strani, danes, lahko vidimo, da se je stanje skozi zadnja leta 
intenzivnega razvoja spreminjalo. Na vrh je prišlo ogrodje React še enega gigantskega podjetja Facebook in 
nekaj drugih. Glede na to, da je prva prava različica ogrodja Angular 4, ki je danes poimenovano Angular, 
izšla šele 24. 3. 2017, statistike redko vključujejo vrednosti uporabe tega ogrodja, zato nimamo dobre 
primerjave z ostalimi ogrodji. Uvodoma naj omenimo, da so razvijalci v novem ogrodju za razvoj uporabili 
Microsoftov programski jezik TypeScript in se zgledovali po manj zahtevnih konkurenčnih knjižnicah, tako 
da danes lahko razvijemo spletno aplikacijo z ogrodjem Angular, ki je v primerjavi s prvo verzijo ogrodja 
AngularJS bistveno hitrejša in zahteva veliko manjši prenos podatkov. V prispevku so opisane glavne razlike 
med različicami ogrodja AngularJS in Angular ter naše izkušnje pri prehodu aplikacije COBISS/SciMet za 
spremljanje znanstvene uspešnosti slovenskih raziskovalcev iz enega v drugo ogrodje. 

2. RAZVOJ OGRODJA ANGULAR SKOZI ČAS 

Angular je danes eno najbolj priljubljenih ogrodij JavaScript MVC (MVVM – Model-View-ViewModel). Leta 
2009 sta ga razvila Miško Hevery in Adam Abrons kot del stranskega projekta GetAngular. Prvotna ideja tega 
projekta je bila razviti orodje end-to-end, ki spletnim oblikovalcem omogoča interakcijo med spletnimi 
uporabniškimi vmesniki in aplikacijami na strežnikih. Hevery je sčasoma začel delati na projektu Google 
Feedback in še z dvema razvijalcema v časovnem obdobju 6 mesecev napisal 17.000 vrstic kode. Ker se je 
koda povečevala, je bil Hevery vedno bolj razočaran nad težavnostjo testiranja in spreminjanja kode. Zato je 
s svojim vodstvom stavil, da lahko v dveh tednih prepiše celotno aplikacijo z uporabo svojega stranskega 
projekta GetAngular. Kljub temu, da je Hevery stavo izgubil, mu je prepis uspel v treh tednih in število vrstic 
kode na projektu je s tem zmanjšal na 1500. Na podlagi tega uspeha je vodstvo pospešilo razvoj stranskega 
projekta GetAngular, ki so ga preimenovali v AngularJS, v sredini leta 2012 pa je izšla različica 1.0.0. 

Ena prvih velikih zmag ogrodja AngularJS je, da so na Googlu z njim začeli prepisovati kose lastne aplikacije 
DoubleClick. Google je tako v projekt AngularJS vložil še več virov ter ga omogočil za notranjo in zunanjo 
uporabo. Na sliki 1 je prikazan razvoj posameznih različic ogrodja Angular po letih. Od leta 2015 se vzporedno 
razvijata različici V1 in V2; leta 2017 so različico V2 nadgradili v različico V4 [13]. 

 

Slika 1: Različice ogrodja Angular skozi leta 

3. PRIMERJAVA ARHITEKTURE ANGULAR Z ANGULARJS 

Za razvoj enostranskih spletnih aplikacij je dobro poznati arhitekturo ogrodja, s katerim želimo razvijati, pri 
prehodu aplikacije iz enega ogrodja v drugo pa je bistveno poznavanje razlik med njihovimi arhitekturami. 
Arhitekturo ogrodja AngularJS 1.x na sliki 2 smo natančneje predstavili že na konferenci OTS 2015, na sliki 
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3 pa je predstavljena arhitektura, ki jo uporabljata Angular 2 in Angular 4. Na prvi pogled so razlike precejšnje, 
vendar so koncepti zelo podobni. V nadaljevanju bomo pogledali vsak blok ogrodja Angular posebej in ga na 
kratko primerjali s prvo različico ogrodja AngularJS.  

 

Slika 2: Arhitektura ogrodja AngularJS 1.x [2] 

 

Slika 3: Arhitektura ogrodja Angular (V2 in V4) [3] 

3.1. Moduli 

Aplikacije ogrodja Angular so še vedno razvite modularno in še vedno ima vsaka aplikacija vsaj en glavni 
modul (Root), običajno imenovan AppModule, po potrebi pa še druge module, ki se vključijo v glavni modul: 
lastne, zunanje ali module iz zbirke modulov JavaScript, ki jih lahko namestimo z orodjem npm (npm package 
manager) [3]. Module v kodi prepoznamo po dekoraciji razreda z @NgModule. 

3.2. Komponente 

Tudi komponente ostajajo takšne, kot so bile prej. Ker komponente same po sebi nimajo uporabne vrednosti, 
dokler jim ne povemo, na kateri predlogi naj delujejo, ogrodje Angular vsebuje blok Template (predlogo) in 
metapodatke z opisi, ki povežejo vse troje (komponento, metapodatke in predlogo) v celoto oz. pogled (View). 
Primer na sliki 4 prikazuje razred DirectlinksComponent kot komponento z dekoracijo @Component in 
metapodatke, kot je na primer templateUrl, ki povežejo to komponento s predlogo in tako ustvarijo pogled. 
Nova arhitektura zahteva dodajanje metapodatkov, s katerimi ogrodje poslovno logiko poveže s predlogo. 
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Slika 4: Primer komponente v ogrodju Angular 

3.3. Povezovanje podatkov 

Do sprememb je prišlo tudi pri povezovanju podatkov (angl. data binding). V novi arhitekturi so štiri možnosti 
povezovanja podatkov, njihova sintaksa pa je prikazana na sliki 5 [3]. 

  

Slika 5: Možnosti povezovanja podatkov v ogrodju Angular 

Prva možnost, Interpolation, je najenostavnejša in je namenjena pridobivanju vrednosti spremenljivk v 
elemente DOM. Druga možnost, Property binding, je namenjena pridobivanju vrednosti value od svojega 
starša v lastno spremenljivko property. To povezovanje je zelo uporabno tudi za komunikacijo med 
komponentami. Tretja možnost, Event binding, se uporablja za izvajanje kode ob dogodkih (onclick, 
mouseover …). Četrto možnost, Two-way data binding, ki je bila edina in privzeta v prvi različici ogrodja 
AngularJS, je v novejši različici treba uporabljati s premislekom, saj je bilo v praksi ugotovljeno, da je ta 
zmogljivostno zelo potratna z viri. 

3.4. Direktive 

V literaturi smo na več mestih zasledili, da so v ogrodju Angular komponente postale direktive, kar pa ne drži 
oz. drži samo s tehničnega vidika. V novem ogrodju namreč še vedno obstajajo direktive, in sicer razredi, 
označeni z dekoracijo @Directive. Je pa res, da so te sestavni del komponente in lahko rečemo, da so 
komponente direktive, razširjene s predlogami iz metapodatkov.  

V ogrodju so tudi strukturne in atributne direktive z nekoliko spremenjeno sintakso [3]. Prve spreminjajo 
obliko z dodajanjem, odstranjevanjem in zamenjavo elementov DOM (npr. direktivam ng-for, ng-if … iz 
AngularJS v Angular ustrezajo direktive *ngFor, *ngIf itd.). Druge spreminjajo videz ali obnašanje 
obstoječega elementa in so v predlogah videti kot navadni atributi HTML (npr. direktivam ng-model, ng-class 
… iz AngularJS v Angular ustrezajo direktive ngModel, ngClass …). 

3.5. Servisi 

Servisi v ogrodju Angular prevzemajo še logiko, ki je v ogrodju AngularJS zapisana v tovarnah. Torej servisi 
poskrbijo za vse možne vrste komunikacije s strežniki, preračunavanja, beleženje dogodkov, preverjanja 
vnosov iz obrazcev itd. Ker je namen komponent omogočanje izboljšane uporabniške izkušnje, naj bi po dobrih 
praksah Googla vsa poslovna logika bila prav v servisih. Da pa lahko te servise uporabljamo v komponentah, 
skrbi blok Injector [3]. 
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3.6. Vrivanje odvisnosti 

Blok Injector, ki skrbi za vrivanje odvisnosti, ostaja identičen. Njegov prvotni namen je še vedno ponujanje 
oziroma omogočanje odvisnosti med razredi, ki so večinoma definirani kot servisi. Torej lahko rečemo, da je 
Injector vsebnik, ki hrani instance kreiranih servisov, če pa zahtevane instance še ni, jo ustvari in doda na listo 
ponujenih. Ko so vse instance razrešene, jih lahko Angular uporablja kot argumente v konstruktorjih 
komponent [3]; temu rečemo vrivanje odvisnosti. Razlika glede na staro različico je ta, da novo ogrodje pri 
tem omogoča večjo fleksibilnost, ker lahko novo instanco servisa ustvarimo v vsaki komponenti posebej ali 
pa to storimo globalno (ena instanca za vse komponente), kot smo bili vajeni v AngularJS [4]. 

4. NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA OGRODJE ANGULAR 4 

Prva največja sprememba in novost je skriptni jezik TypeScript, v katerem je novo ogrodje napisano. 
Priporočen je razvoj aplikacij v tem jeziku, seveda pa je možno uporabljati tudi ECMAScript.  

Naslednja novost je določanje različic. Zakaj Angular 4 in ne Angular 3? Ekipa pri Googlu se je odločila, da 
potegne vzporednico z usmerjevalnikom (angl. router), ki je bil v času Angular 2 že v različici 3. Brez 
sinhronizacije različic bi z vsako naslednjo različico ogrodja Angular ostajala razlika. Tako je preprosto 
Angular preskočil iz različice 2 na 4 [5].  

Z različico ogrodja 2 se je začel uporabljati semantični način določanja različic in načrtovanje objav novih 
različic. Tako lahko popravke pričakujemo vsak teden, približno tri manjše posodobitve in eno večjo pa vsakih 
šest mesecev [6]. Želja ekipe Angular je, da se označevanje različic s številkami ne bi več uporabljalo, temveč 
bi se uporabljalo samo ime Angular, različice pa bi bile zgolj za evidenco. 

4.1. Manjše in hitrejše ogrodje 

Ogrodji Angular 2 in 4 sta zaradi svoje modularnosti in novega načina zaznavanja sprememb bistveno hitrejši 
od starejših različic tega ogrodja. Njuna modularnost omogoča, da jedro ogrodja razširimo le z moduli, ki jih 
potrebujemo. Pri novem ogrodju privzeto odkrivanje sprememb preišče vsako vozlišče drevesa komponent in 
pregleda spremembe. To se zgodi ob vsakem dogodku v brskalniku. Čeprav se zdi neučinkovito, je razvijalcem 
s tem načinom uspelo doseči neverjetne rezultate. Zaradi teh optimizacij dvostransko podatkovno povezovanje 
(angl. Two-way data binding) ni več privzet način povezovanja podatkov, ki ga je zaradi njegove potratnosti 
glede zmogljivosti treba uporabljati načrtno [7]. 

4.2. Prikazni pogon 

Spremembe za hitrost so bile narejene tudi v prikaznem pogonu (angl. View Engine). Izvedene so bile tudi 
spremembe v videzu generirane kode AOT (Ahead-of-time), tako da je v večini primerov velikost generirane 
kode zmanjšana za okoli 60 %. Če lahko sklepamo po navedbah na uradni strani angular.io, prihranki naraščajo 
s kompleksnostjo predlog [7]. 

4.3. Animacije 

Animacije, ki so bile del ogrodja Angular 2, so izvzete iz jedra ogrodja Angular 4 in velikost generirane kode 
za produkcijo je tako optimizirana. Pri Googlu menijo, da bo zato, ker so animacije postale svoj modul, 
dokumentacija lažje dostopna, samodokončevanje iskanja po njej pa bolje izkoriščeno. Animacije lahko 
enostavno vključimo z uvozom modula @angular/animations v glavni modul. 

4.4. Izboljšanje direktiv *ngIf in *ngFor 

Po uvedbi nove sintakse za direktive v ogrodju Angular 2 so te direktive v Angular 4 še izboljšane. Dodana 
sta (dolgo pričakovana) uporaba stavka if/else in dodeljevanje vrednosti lokalnim spremenljivkam.  
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Slika 6: Primer uporabe izboljšane sintakse *ngIf in *ngFor 

Na primeru na sliki 6 v prvem elementu <div> direktiva *ngIf preveri, ali obstaja kakšen element znotraj 
spremenljivke userList, in, če obstaja, nadaljuje z izdelavo elementov <h1>, sicer prikaže element 
<template>. Direktiva *ngFor ustvari toliko elementov <h1>, kolikor je elementov v spremenljivki userList 
oz. lokalni spremenljivki users, ki je kopija spremenljivke userList, izdelana v *ngIf, pri čemer novi lokalni 
spremenljivki i priredi vrednost indeksa (index) oz. številko iteracije. 

4.5. Angular Universal  

Po dolgem obljubljanju, da bo optimizacija spletnih strani za iskalnike (SEO) del ogrodja, so uvedli Angular 
Universal, ki je dostopen v modulu @angular/platform-server. To je ena večjih pridobitev, ki poskrbi za 
odličen prvi stik uporabnika ali pajka z našo spletno stranjo. Angular Universal na strežniški strani generira 
zahtevano stran glede na našo kodo in jo v zelo kratkem času ponudi odjemalcu kot statično spletno stran. K 
odjemalcu se zraven statične strani dostavi še knjižnica, ki poskrbi, da se uporabnikove aktivnosti med 
nalaganjem celotne aplikacije ne izgubijo. Po zaključenem nalaganju lahko uporabnik nadaljuje z aktivnostmi 
na svoji strani brez izgube podatkov. 

4.6. Kompatibilnost s TypeScript 

Nova različica ogrodja 4 je posodobljena na novejšo različico jezika TypeScript in je tako kompatibilna z 
zadnjo različico tega jezika. Tako je povečana hitrost prevajalnika (ngc) in izboljšano preverjanje tipov v 
aplikaciji. 

4.7. Spremembe ustvarjanja paketov 

V Angular 4 so vpeljane minimizirane različice modulov ECMAScript (Flat ESM / FESM). Takšna oblika 
pripomore k učinkovitejšemu tree-shaking-u, zmanjšanju velikosti generiranega programskega paketa 
(okvirno za 7 %), hitrosti graditve aplikacije (angl. build), nalaganju v brskalniku in lažjemu delu 
"transpilerjev" JavaScript. JS Transpiler prebere bodisi TypeScript, CoffeeScript ali ES2015 in kot izhod vrne 
čisto kodo JavaScript, ki dela v vseh brskalnikih. Zanimiva novost je tudi kompatibilnost z optimizacijskim 
orodjem Google Closure, ki je za enkrat vključena le poskusno [12]. 

4.8. Vmesnik z ukazno vrstico  

Vmesnik z ukazno vrstico Angular-CLI je bil uveden v različici Angular 2. Gre za izjemno orodje, ki nam 
olajša inicializacijo, razvoj, oblikovanje in popravljanje aplikacij Angular, za kar smo v AngularJS morali 
poskrbeti sami. Spodaj so našteti nekateri uporabni ukazi: 

 ng new – poskrbi, da se ustvari nov projekt, ki že deluje in sledi dobrim praksam; 
 ng generate – po naši želji generira komponente, poti, servise itn., vsem pa doda tudi enostavne teste; 
 ng serve – poskrbi, da lahko hitro in enostavno testiramo razvojno različico aplikacije na lokalnem 

računalniku; 
 test, lint, format – kodi dodajo blišč; z ukazom test poženemo določene teste (unitest ali test end-to-

end), z ukazom lint poženemo pregledovalnik napak v kodi in nato z ukazom format vso kodo še 
uredimo v format clang.  

Ena izmed uporabnih funkcionalnosti je tudi ta, da se pri izdelavi produkcijske različice aplikacije uporabita 
funkcionalnosti Tree Shaking in Uglifying, s katerima se pripravi manjša, optimizirana in težko berljiva koda 
[8]. 
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5. PREHOD Z ANGULARJS NA ANGULAR 

Kot je razvidno iz funkcionalnosti ogrodja, je v ogrodju Angular v zadnjih letih prišlo do velikih sprememb, 
vse od arhitekture ogrodja do jezika, v katerem je ogrodje zapisano, dodanih novih uporabnih orodij ter ukazov 
itn. Ker Google še ne umika podpore za AngularJS 1.x, nismo prisiljeni v prehod na različico Angular 4, vendar 
novo ogrodje prinaša toliko prednosti, da je vseeno vredno poskusiti, če nam to dopuščajo čas in/ali finance. 
V letu 2016 smo v IZUM-u najprej testirali ogrodje Angular 2 Beta, a smo sčasoma ugotovili, da se prehitro 
spreminja in še ni dovolj stabilno, zato smo testiranje začasno prekinili. Konec leta 2016 pa se je začelo veliko 
govoriti o ogrodju Angular 4, za katero se je pokazalo, da ne gre za tako drastične spremembe, kot so bile pri 
prehodu iz AngularJS 1.x na Angular 2.x, in da ogrodje Angular postaja vse bolj stabilno. Zato smo se odločili, 
da začnemo razvoj aplikacije v različici Angular 2, saj kasneje prehod na različico Angular 4 naj ne bi bil več 
tako problematičen.  

Ogrodje Angular za migracijo aplikacij iz različice AngularJS 1.x v Angular 2 ponuja posebej razvit modul 
ngUpgrade, ki olajša delo in vsebuje navodila, kako opraviti migracijo s čim manj zapleti. Ta modul omogoča 
prehod aplikacije na novo različico po kosih in vzporedno poganja obe različici ogrodja Angular na skupni 
aplikaciji [9]. Glede na dvome, težave in splošne vtise razvijalcev na spletu smo ocenili, da bo za naš primer 
lažje in zaradi manjšega prenosa podatkov za uporabnike primerneje razviti vzporedni projekt. Odločili smo 
se tudi, da hkrati posodobimo oblikovalsko ogrodje Bootstrap V4 ter vsebino in obliko naše spletne aplikacije. 

5.1. Kreiranje in struktura projekta 

Za kreiranje in strukturo projekta smo pri razvoju aplikacije v ogrodju AngularJS porabili veliko časa, v 
ogrodju Angular pa smo za to uporabili ogrodje Angular-CLI, namenjeno upravljanju projektov Angular, ki 
postavi osnovno strukturo pri kreiranju projekta, za nadaljnjo organiziranost pa moramo poskrbeti sami. Pri 
tem smo ohranjali dobre prakse iz strukture prvotnega projekta v AngularJS in tako je nastala struktura, 
prikazana na sliki 7. 

 

Slika 7: Struktura našega projekta 
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5.2. Večjezičnost 

Za implementacijo večjezičnosti smo v ogrodju Angular testirali orodje i18n, ki so ga pripravili pri Googlu. V 
času testiranja smo imeli nekaj težav, ki so bile odpravljene s sprotnimi popravki. Orodje deluje po praksah 
prevajalcev, tako ima proces prevajanja aplikacije štiri faze: 

 razvijalec mora v predlogah z atributom i18n označiti statično besedilo, ki ga želi prevesti; 
 orodje i18n iz označenega besedila izdela dokument, ki po obliki ustreza prevajalskim standardom; 
 prevajalec nato besedilo iz generiranega dokumenta prevede in ta novi dokument se nato vključi v 

projekt; 
 prevajalnik prepozna vključen dokument, označenemu besedilu zamenja vrednost z novimi prevodi in 

tako ustvari novo različico aplikacije v želenem jeziku. 

Ker nam ta način ni ustrezal in smo bili vajeni bolj mehkih pristopov, kjer je dovoljenih več izjem in več 
dinamike, smo se odločili, da tudi v novem ogrodju uporabimo prevode iz dokumentov JSON, kot smo jih 
vajeni. Po pregledu možnih rešitev smo se odločili za uporabo modula ng2-translate, s katerim smo lahko z 
manjšimi modifikacijami začeli uporabljati nalaganje vsebine po potrebi. Implementirali smo svoj nalagalnik, 
ki na odjemalce prenese le prevode, ki jih aplikacija potrebuje v tem trenutku (angl. lazy loading). Z novejšo 
različico orodja Angular je ta modul preimenovan v ngx-translate in ima v primerjavi z modulom ng2-translate 
dodane funkcionalnosti, ki pa jih nismo testirali, saj nam zadošča prvotno implementirana rešitev. 

5.3. Nalaganje vsebine po potrebi 

V prvem projektu, ki smo ga implementirali v zgodnjih fazah razvoja ogrodja AngularJS, smo morali sami 
poskrbeti za nalaganje vsebine po potrebi (angl. lazy loading). V nasprotnem primeru bi že tako podatkovno 
potratna aplikacija postala še bolj potratna. V novejših različicah ogrodja Angular so za to poskrbeli že v 
osnovi. Tako lahko na dokaj enostaven način v usmerjevalniku rešujemo nalaganje posamičnih modulov po 
potrebi. V definicijo poti je treba dodati lastnost (angl. property) loadChildren, kot je prikazano na sliki 8. 

 

Slika 8: Primer nalaganja vsebine po potrebi (angl. lazy loading)  

5.4. Optimiziranje spletne aplikacije za iskalnike 

Na začetku razvoja ogrodja Angular je bilo napovedano, da bo ogrodje reševalo tudi optimizacijo spletnih 
strani za iskalnike (SEO), pa se je po prvih testih izkazalo, da modul Angular Universal, ki je namenjen 
pripravljanju strani na strežniku, še ni bil razvit do te mere, da bi lahko vse funkcionalnosti uporabili, kot smo 
jih želeli. Seveda so obstajale možnosti z različnimi obhodi, a bi tako izgubili preveč časa in najverjetneje 
izdelali slabo kodo za vzdrževanje. Zato smo se odločili, da počakamo na uradni prihod Angular 4, ki bo imel 
v jedru vključen tudi ta modul, in ga takrat testirali.  

V ogrodju Angular 2 smo za SEO poskrbeli s strežniškim preusmerjanjem zahtev na vmesno programsko 
rešitev (angl. middleware), ki v spomin shranjuje vnaprej pripravljene strani. Za to smo uporabili brezplačno 
spletno rešitev Prerender.io, s katero lahko pajkom ponudimo do 250 shranjenih spletnih povezav (več se 
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zaračuna po ceniku). Lahko pa Prerender brezplačno vzpostavimo na lastnem strežniku, kjer te omejitve ni. 
Ker imamo v naši aplikaciji tako dinamične metapodatke kot tudi dinamične naslove v kodi HTML, smo v 
Angular 2 za ta namen razvili poseben servis. Ko smo projekt nadgradili na ogrodje Angular 4, smo lahko našo 
rešitev opustili in namesto nje uporabili rešitev iz jedra ogrodja v modulu @angular/platform-browser. 

V bližnji prihodnosti si bomo nedvomno prizadevali celotno aplikacijo vpeljati v Angular Universal, saj bo 
uporabniška izkušnja še boljša in brez nepotrebnih vmesnih programskih rešitev. 

6. TRENDI  

Marsikdo se danes znajde pred težavo, kateri programski jezik oziroma ogrodje izbrati za svoj projekt razvoja 
spletnih aplikacij. Kako bo s podporo v prihodnosti v tako hitro spreminjajočem se svetu razvoja žal ne 
moremo predvideti, vsaj v svetu ogrodij JavaScript ne. Lahko pa na podlagi preteklega leta sklepamo, da 
popularnost ogrodij JavaScript raste. V letu 2016 so se zgodili veliki premiki, kot so nadgradnja ogrodja 
Angular in uporaba JavaScript knjižnice jQuery, ki je poskočila na 96,5 % vseh strani z JavaScript, evolucija 
ECMAScript, večje redne posodobitve Node.js in še več. Za leto 2017 so bili napovedani novi premiki, 
nekateri izmed njih so že bili izvedeni. Sem spada tudi JavaScript ogrodje Angular 4. 

Velik pokazatelj, da so aplikacije, napisane v jeziku JavaScript, prihodnost, je tudi ta, da je IBM uvrstil 
JavaScript v seznam programskih jezikov, ki se jih splača učiti v letu 2017 [11]. Pri izbiri ogrodij lahko iz 
izkušenj trdimo, da je treba biti pozoren predvsem na popularnost ogrodja pri razvijalcih, ki aktivno krojijo 
usodo ogrodjem na repozitorijih. Tako v letu 2017 najbolje kaže JavaScript ogrodjem React, Angular in Vue. 
Izbira pravega ogrodja za projekt naj ne sloni zgolj na funkcijah, ki jih ponuja, saj je izbira pravega ogrodja 
odvisna od več dejavnikov, in sicer začetnih ciljev podjetja, zahtev projekta, splošnih funkcionalnosti ogrodja 
in kako se lahko vključi v posamezne primere. Na sliki 9 lahko vidimo nekaj trenutno popularnih JavaScript 
ogrodij, kdaj so izšla ter koliko razvijalcev in privržencev imajo na repozitoriju GitHub. 

 

Slika 9: Prikaz priljubljenosti JavaScript ogrodij [10] 
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Povzetek: Pri razvoju celovitih zavarovalniških rešitev smo več kot 10 let uspešno uporabljali 
znotraj podjetja razvito ogrodje za grafično vizualizacijo. Ta rešitev, je bila zgrajena na takratnih 
uveljavljenih standardih, ki so s časom postali zastareli. Zasnovana je bila, kot prezentacijski 
nivo modelno orientiranega zalednega sistema V'ger EE, ki bazira na tehnologiji Java EE. Kljub 
omejitvam, je bila ta rešitev zaradi dolgoletnega razvoja izjemno stabilna in uporabljena v 
različnih zavarovalniških sistemih. Omogočala je tudi hiter razvoj oz. hiter vpogled na modelske 
spremembe aplikacij. Kljub tej prednosti, je rešitev onemogočala poljubno definicijo 
uporabniških vmesnikov oz. je le-ta bila zelo omejena. Zaradi potreb trga smo potrebovali 
modernejšo rešitev, ki bi bila kos zahtevam kompleksnih zavarovalniških aplikacij. Znotraj 
podjetja je bilo zatorej razvito novo ogrodje za grafično vizualizacijo. Ta omogoča 
individualizirano definicijo pogledov posameznih komponent, hkrati pa prinaša bogat nabor 
modernih tehnologij, ki so postale stalnica modernih spletnih aplikacij (html5, css3, bootstrap, 
javaScript, jQuery, JSF). V prispevku se bomo osredotočili na našo izkušnjo pri načrtovanju, 
izvedbi in težavam pri prehodu iz stare na novo rešitev. 
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1. UVOD 

Naše podjetje že vrsto let uspešno uporablja agilne metode pri razvoju programske opreme. Metode agilnega 
razvoja oz. pristopi k agilnemu razvoju nam omogočajo nagel odziv na zahteve strank ali na morebitne 
spremembe zahtev. V takih situacijah je ključnega pomena, da imamo na voljo orodja, ki metode agilnega 
razvoja dopolnjujejo in jih ne ovirajo. 

Hitre povratne informacije v fazi razvoja aplikacij lahko znatno olajšajo odpravljanje napak ali morda celo 
pozitivno vplivajo na čas razvoja. V podjetju NOVUM smo razvili lastno rešitev za grafično vizualizacijo, ki 
je sedaj že 10 let uspešno uporabljena v več sistemih po Evropi. Orodje za grafično vizualizacijo je omogočalo 
vzpostavitev generičnega uporabniškega vmesnika za obstoječ objektni model. Na ta način razvijalcu ni bilo 
potrebno investirati dodatnega časa za vzpostavitev predstavitvene logike oz. predstavitvenega modela. 
Nemudoma si je bilo možno ogledati izvedene spremembe v aplikaciji in jih predstaviti stranki v pregled. 

Kljub prednostim hitrih povratnih informacij v razvoju, orodje za grafično vizualizacijo ni ponujalo veliko 
možnosti za prilagoditve izgleda generičnega uporabniškega vmesnika. Možnosti prilagajanja so bile zelo 
omejene, zgolj na umestitev lastnosti poslovnega modela ipd. 

Ker orodje za grafično vizualizacijo ni ponujalo možnosti prilagajanja uporabniških vmesnikov, in ker 10 let 
v svetu računalništva marsikdaj pomeni zastaranje programske opreme, smo se v podjetju odločili za korak 
naprej in razvili novo ogrodje za grafično vizualizacijo. 

Prav nasprotno, kot njegov predhodnik, je novo orodje za grafično vizualizacijo ponujalo vzpostavljanje 
poljubnih uporabniških vmesnikov. Seveda je to pomenilo dodatno delo za razvijalce, v začetni fazi tudi 
seznanjanje z novim ogrodjem. Ob prehodu nismo pozabili na principe agilnega razvoja. Razvoj poljubnih 
grafičnih vmesnikov smo skušali približati pristopu s hitrimi povratnimi informacijami, kakor je le-to bilo 
možno. 

V nadaljevanju si bomo podrobneje ogledali, kako delujejo ogrodja "V'ger EE" - ogrodje za definicijo 
poslovnih modelov na principu pravil (angl. rule-based framework), ki je osnova vseh poslovnih rešitev 
podjetja NOVUM, staro ogrodje za grafično vizualizacijo "WFWebClient" ter novo ogrodje za grafično 
vizualizacijo "Enterprise WebClient". Po opisu le-teh sledi še naša izkušnja pri prehodu na novo ogrodje za 
grafično vizualizacijo ter težave, ki so nas spremljale ob tem.  

2. PRETEKLA REŠITEV - WFWEBCLIENT 

WFWebClient je ogrodje za grafično vizualizacijo in dopolnjuje zaledno ogrodje V'ger EE. Kot smo že 
omenili, se to ogrodje uporablja v produktivnih sistemih že 10 let. Inicialno je bilo ogrodje zgrajeno z 
naslednjimi tehnologijami: 

 JavaServer Faces v1.1 
 Facelet v1.1.14 
 EJB 2.X (kasneje tudi podpora za EJB 3.0) 
 Java SE 5 

Ogrodje omogoča generično grajenje predstavitvenega nivoja in nam s tem ponuja naslednje prednosti: 

 hitra povratna informacija pri razvoju podatkovnih modelov 
 ni potrebe po kompleksnih definicijah uporabniških mask 

o osnovna umestitev in dinamično skrivanje lastnosti poslovnih objektov 
o definicija skupin lastnosti 
o neodvisna izdaja programske opreme uporabniškega vmesnika od poslovne logike 

Kljub naštetim prednostim, pa ne manjka tudi slabosti: 

 omejene možnosti pri implementaciji uporabniških vmesnikov 
 zastarele tehnologije 
 ne modularna zasnova 
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Ravno te slabosti so bile povod za implementacijo novega ogrodja za grafično vizualizacijo. Da bi bolje 
razumeli delovanje WFWebClient ogrodja, moramo pobliže spoznati še ogrodje V'ger EE. 

2.1. V'ger EE 

Kot osnovni gradnik poslovnih rešitev v podjetju NOVUM uporabljamo modelno orientirano ogrodje V'ger 
EE [1]. To ogrodje bazira na tehnologiji Java EE (trenutno Java EE 7) in je implementirano znotraj podjetja 
NOVUM. Ogrodje deluje na principu definiranja pravil in v osnovi služi implementaciji kompleksnih 
zavarovalniških aplikacij oz. zavarovalniških zalednih sistemov. 

V'ger EE ponuja programski vmesnik za interakcijo z poslovnimi storitvami ogrodja. Te storitve omogočajo 
vnos poslovnih objektov in komponent sistema oz. manipulacijo njihovih podatkov ter dostop do drugih delov 
ogrodja V'ger EE (prevodi, viri, ipd.). Med drugim te storitve oz. programski vmesnik omogoča tudi dostop 
do meta-informacij poslovnih modelov, katere lahko uporabimo za prikaz podatkovnih modelov v spletnih 
aplikacijah. Te funkcionalnosti smo se posluževali tudi v ogrodju WFWebClient. Tako vsaka modelska 
sprememba, ki ni bila eksplicitno navzven skrita, odraža tudi spremembo uporabniškega vmesnika. V 
naslednjih podpoglavjih si bomo pogledali funkcionalnosti ogrodja V'ger EE, katere bodo kasneje omogočale 
lažje razumevanje delovanja samega ogrodja in njegove vloge v uporabniških vmesnikih. 

2.1.1. Modelno orientirano ogrodje 

V'ger EE, kot osnovo za modeliranje poslovnih modelov uporablja več različnih konstruktov, a kot osnovna 
dva lahko omenimo: "Business Object" (Poslovni objekt) ter "Business Component" (Poslovna komponenta). 
S pomočjo teh dveh konstruktov lahko gradimo poljubno kompleksne poslovne modele. Definicijo modela 
zmeraj pričnemo s poslovnim objektom, ta je deležen persistence, poslovna komponenta pa ne more obstajati 
samostojno. Oba konstrukta lahko vsebujeta tudi lastnosti (angl. "Field"), katere so lahko tudi dimenzionirane. 
Slednje velja tudi za poslovne komponente. 

Poslovni model ogrodja V'ger EE lahko seveda tudi shranimo v podatkovno bazo. Na voljo imamo dva 
pristopa: listni ter tabelarični. Pri listnem pristopu ne potrebujemo posebne konfiguracije poslovnih objektov, 
saj bo po konvenciji ta poslovni objekt shranjen v naprej določeno tabelo. V tej tabeli so podatki vseh poslovnih 
objektov in komponent, ki se ne shranjujejo tabelarično. Ta pristop nam omogoča tudi hiter vpogled v 
spremembe, ki smo jih implementirali, saj ne rabimo skrbeti za relacijski model. Drugi pristop pa je tabelarični, 
v katerem moramo definirati entitete za poslovni objekt in vse pripadajoče komponente. Tukaj V'ger EE 
uporablja specifikacijo JPA, ki je del specifikacij Java EE. 

Manipulacijo podatkov, preverjanje pravilnosti podatkov ter dodajanje meta informacij v ogrodju V'ger EE 
opravljamo s pravili [3]. Tehnično gledano so pravila metode razredov, v katerem so definirani poslovni objekti 
ali komponente. Te metode lahko, kot argumente prejmejo lastnosti, dimenzionirane komponente ali objekte. 
Proženje teh metod oziroma pravil prevzame V'ger sam. 

Za potrebe tega prispevka si bomo v naslednjih podpoglavjih ogledali primer definicije poslovnega objekta s 
pomočjo ogrodja V'ger EE. Velja omeniti še dejstvo, da je ogrodje V'ger EE preveč kompleksno, da bi se lahko 
dotaknili vseh funkcionalnosti, zatorej bo primer implementacije v naslednjih poglavjih enostavnejše narave 
in vseboval samo omenjene funkcionalnosti.  

2.1.2. Primer definicije podatkovnega modela 

Za lažjo predstavo bomo implementirali primer poslovnega modela v ogrodju V'ger EE. Kot primer vzemimo 
poslovni objekt "fizična oseba", ki bi lahko izgledal kot primer v izvorni kodi 1. 
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Izvorna koda 1: Primer implementacije poslovnega objekta 

Za primer poslovne komponente, bi lahko "fizični osebi" dodali "naslov". Slednjega bomo tudi dimenzionirali. 
Primer lahko vidimo v izvorni kodi 2. 

Izvorna koda 2: Primer uporabe dimenzionirane komponente 

2.2. Orodje za grafično vizualizacijo - WFWebClient 

V naslednjih podpoglavjih si bomo pobliže ogledali ogrodje WFWebClient, ter kako bi implementacija 
poslovnega modela fizične osebe izgledala v le-tem. 

 

@BusinessObject( 

 displayName = "Natural Person", 

 description = "Natural Person", 

 persistenceManager = @PersistenceManager( 

  className = StandardPersistenceManager.class 

 ) 

) 

@Attributes({ 

 @Attribute(value = Const.SHOW_REFRESH_BUTTON), 

 @Attribute(value = AttributeEnum.VALID_AT_SYSTEM_DATE), 

}) 

public class NaturalPerson { 

 

@Alternatives({"", "Dr.", "prof."}) 

 @Element(type = ElementTypeEnum.STRING) 

 public static final String TITLE = "Title"; 

 

 @Element(type = ElementTypeEnum.STRING) 

 public static final String FIRST_NAME = "First Name"; 

 

 @Element(type = ElementTypeEnum.STRING) 

 public static final String LAST_NAME = "Last Name"; 
} 

@BusinessObject( 
 displayName = "Natural Person", 
 description = "Natural Person", 
 persistenceManager = @PersistenceManager( 
  className = StandardPersistenceManager.class 
 ) 
) 
@Attributes({ 
 @Attribute(value = Const.SHOW_REFRESH_BUTTON), 
 @Attribute(value = AttributeEnum.VALID_AT_SYSTEM_DATE), 
}) 
public class NaturalPerson { 

 
… 
 
@Array 
@Element(displayName = "Address") 
public SimpleAddress addresses; 

} 
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2.2.1. Prikaz grafičnega vmesnika 

Na sliki 1 je prikazan izgled grafičnega vmesnika za vnos fizične osebe v starem ogrodju. 

 

Slika 1: Star grafični vmesnik za vnos fizične osebe 

2.2.2. Konfiguracija in prilagajanje grafičnega vmesnika 

Čeprav ogrodje WFWebClient samostojno generira predstavitveni nivo poslovnih modelov, in praviloma ni 
potrebno dodatne konfiguracije, lahko kljub temu določene aspekte prilagodimo. Ogrodje ponuja mnogo 
možnosti konfiguracije na nivoju lastnosti, poslovnih komponent ali objektov. V izvorni kodi 3 si poglejmo 
primer, kjer želimo onemogočiti vnos lastnosti. 

Izvorna koda 3: Primer statičnega atributiranja 

Kot smo že omenili, V'ger EE omogoča manipulacijo lastnosti in njihovih atributov tudi dinamično preko 
pravil (objektnih metod). Tako lahko primer, ki smo ga prikazali zgoraj dodelamo tako, da bomo dodali atribut 

@BusinessObject( 
 displayName = "Natural Person", 
 description = "Natural Person", 
 persistenceManager = @PersistenceManager( 
  className = StandardPersistenceManager.class 
 ) 
) 
@Attributes({ 
 @Attribute(value = Const.SHOW_REFRESH_BUTTON), 
 @Attribute(value = AttributeEnum.VALID_AT_SYSTEM_DATE), 
}) 
public class NaturalPerson { 

 
… 
 
@Attributes({ 

@Attribute(AttributeEnum.READ_ONLY) 
}) 
@Element(displayPosition=11, length=50) 
public static final String PARTNER_NUMBER = “Partner Number”  
 
… 

} 
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za preprečevanje vnosa dinamično v primeru, da je poslovni objekt že bil shranjen. Primer takšnega 
dinamičnega atributiranja je prikazan v izvorni kodi 4. 

Izvorna koda 4: Primer dinamičnega atributiranja 

Ker je WFWebClient JSF aplikacija, lahko prilagodimo tudi nekatere module, ki so sestavni del tega ogrodja. 
S tem pa se možnosti prilagajanja aplikacije oz. konfiguriranje tudi zaključi. 

2.2.3. Potreba po novi rešitvi 

Kot je bilo razvidno iz prejšnjih poglavij, so ogrodje WFWebClient kljub njegovim prednostim pretehtale 
njegove slabosti. Da bi lahko strankam še naprej zagotavljali moderne rešitve, smo morali stopiti v korak s 
časom in posodobiti našo vizualizacijsko ogrodje na skupek najnovejših tehnologij. Jasno je, da nova rešitev 
ne more nadomestiti stare v razmerju 1:1 in obenem obdržati vse njegove prednosti, hkrati pa ovreči vse 
slabosti. V naslednjih poglavjih si bomo ogledali rešitev, ki je modularna, moderna in prilagodljiva na želje 
strank. 

3. NOVO OGRODJE ZA UPORABNIŠKI VMESNIK – ENTERPRISE WEBCLIENT 

Ker se tehnologije za razvoj grafičnih vmesnikov spletnih aplikacij razvijajo z veliko hitrostjo in s tem tudi 
množično uporabljajo, uporabniki pričakujejo čim boljšo uporabniško izkušnjo na vsakem koraku - tudi v 
kompleksnih zavarovalniških aplikacijah, kot jih razvijamo v našem podjetju. Za namen modernizacije 
grafičnega vmesnika je znotraj podjetja NOVUM bilo načrtovano in razvito novo ogrodje, katerega cilj je bil 
ločitev logike uporabniškega vmesnika od implementacije modela [2] ter tako razvijalcem in s tem tudi 
strankam ponuditi čim večjo možnost individualizacije in uporabe najnovejših tehnologij. Ogrodje temelji na 
dandanes pogosto uporabljenih tehnologijah, kot so CDI, JSF, Bootstrap, jQuery, HTML5 in CSS. Osnovni 
del ogrodja je zasnovan na tri nivojski arhitekturi, kjer najgloblji nivo predstavlja jedro ogrodja (angl. Core) 
kjer se nahaja celotna logika komuniciranja z zalednim sistemom. Sledi srednji nivo, kjer so definirani 
vmesniki oz. vstopne točke za komunikacijo z jedrom. Tretji nivo predstavljajo različni moduli, ki omogočajo 
funkcije, kot so iskanje, urejanje, verzioniranje poslovnih objektov itd. Poleg osnovnega dela, ogrodje vsebuje 
tudi domensko specifičen jezik namenjen implementaciji pogledov, ki temelji na ogrodju XText, servis za 
komuniciranje z glavnim zalednim sistemom in aplikacijo v zalednem sistemu, ki skrbi za persistenco 
podatkov potrebnih za pravilno delovanje ogrodja (primer: uporabniške nastavitve). Arhitekture ogrodja EWC 
je predstavljena na sliki 2. 

@BusinessObject( 
 displayName = "Natural Person", 
 description = "Natural Person", 
 persistenceManager = @PersistenceManager( 
  className = StandardPersistenceManager.class 
 ) 
) 
@Attributes({ 
 @Attribute(value = Const.SHOW_REFRESH_BUTTON), 
 @Attribute(value = AttributeEnum.VALID_AT_SYSTEM_DATE), 
}) 
public class NaturalPerson { 

 
… 
 
@AttribRule(value = PARTNER_NUMBER, path = "") 
public AttribResult attrPartnerNumber( 

@RuleParam(value = CREATE_LOAD_SHOW, path = "") RuleElement event 
) { 
 return AttribRulesLib.setReadonlyIfExists(1, event); 
} 
… 

} 
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Slika 2: Arhitektura EWC 

3.1. Izobraževanje v izpostavah 

Za čim hitrejšo seznanitev vseh razvijalcev z novim ogrodjem, smo se odločili organizirati interno šolanje, 
kjer smo spoznali celotno zgradbo in delovanje ogrodja ter sintakso za definiranje pogledov. Slednja je namreč 
s stališča razvijalca, ki ogrodje uporablja, najpomembnejša. Za šolanje so poskrbeli sodelavci, ki so sodelovali 
pri razvoju ogrodja in so bili kompetentni tudi za tehnična vprašanja s katerimi smo lahko lažje in predvsem 
hitreje spoznali podrobnosti ogrodja. Za lažji razvoj je s strani razvijalcev ogrodja bil razvit tudi vtičnik za 
razvojno okolje Eclipse. 

3.2. Kratka predstavitev 

V praksi razvoj pogledov temelji na treh domensko specifičnih jezikih. Nekakšno izhodišče, je jezik za opis 
poslovnega modela, katerega uporabimo pri izdelavi tako imenovane opisne datoteke določenega poslovnega 
modela (ang. Business object description file). Namen te datoteke je konfiguracija modulov, ki lahko 
uporabljajo željen model. Kot primer lahko vzamemo modul za iskanje poslovnih objektov, kjer lahko na 
primer definiramo katere lastnosti iskanega objekta se bodo prikazovale v oknu z rezultati. Naslednja 
pomembna datoteka je definicija navigacije pri vnosu ali urejanju poslovnih objektov (ang. Navigation 
description file) . V primeru, da gre za enostavnejše objekte, le-ta ni potrebna, v primeru kompleksnih modelov 
pa omogoča definicijo preglednejših menijev - drevesnih struktur z napisi in izbranimi lastnosti modela 
(primer: Zavarovanec - "Novak, Janez"). Pri implementaciji navigacijske datoteke vključujemo različne 
poglede, katere implementiramo s tako imenovanimi opisi pogledov (ang. View description file). Pri definiciji 
pogleda določimo enolično ime pogleda, ter kateremu poslovnemu objektu ali komponenti le-ta pripada. Sama 
implementacija pogleda pa je možna na dva načina:  

 Delno generični pogled: 
o konfiguriranje osnovnih nastavitev (npr. število stolpcev)  
o naštevanje vseh lastnosti poslovnega modela 
o dodeljevanje lastnosti: 

 tip (String, Date, Integer, Number, ...)  
 vizualne lastnosti (CSS razred ali stil) 
 vzorci vnosa (npr. "dd.MM.yyyy" za datum), 
 osnovna validacija vrednosti 
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 Individualni pogled: 

o popolna svoboda pri postavljanju gradnikov (vnosno polje, gumb, …)  
o širok nabor umestitev lastnosti (vertikalno/horizontalno sosledje, gruče, …) 
o vključevanje drugih definicij pogledov 
o možnost izdelave lastnik razširitev (JSF gradniki) 

V obeh primerih so pri uporabi atributov posameznih gradnikov oziroma določanju vrednosti le-teh na voljo 
tudi procedure. Tako lahko namesto programsko nespremenljive nastavitve pripravimo implementacijo pred 
definiranega vmesnika z željeno metodo in logiko. Takšna razredna metoda omogoča dinamično skrivanje 
gradnikov, spreminjanje njihovih lastnosti ali vrednosti le-teh. Primer implementacije vseh potrebnih datotek 
je prikazan v izvornih kodah 5, 6 in 7. Primer izgleda grafičnega vmesnika za vnos fizične osebe je prikazan 
na sliki 3.  

Izvorna koda 5: Primer opisne datoteke poslovnega modela 

Izvorna koda 6: Primer navigacijske datoteke 

 

 

description StandardNaturalPerson.view  
for de.novum.vger.business.partner.model.impl.StandardNaturalPerson { 
 boAttributes { 
  search { 
   displayName = "StandardNaturalPerson.view.NATURAL_PERSON" 
   groupName = "groupName.search.PARTNERS" 
   icon = "images/partner.png" 
    
   resultFields {  
    field LAST_NAME type = TSTRING 
    field FIRST_NAME type = TSTRING 
   } 
  } 
 } 
 use navigation StandardNaturalPerson.navi 
} 

treeNavigation StandardNaturalPerson.navi  
for de.novum.vger.business.partner.model.impl.StandardNaturalPerson { 
 displayName = "StandardNaturalPerson.navi.NATURAL_PERSON" 
 section { 
  displayName = "StandardNaturalPerson.navi.ADDRESSES" 
  useView AddressGroup.viewdef 
  expandAllChildren = false 
  node { 
   displayName = "StandardNaturalPerson.navi.ADDRESS" 
   useView StandardNaturalPerson.Address.viewdef 
   showFields { 
    field addressGroup.addresses.INFO_LABEL displayName = "" 
   } 
  } 
 } 
} 
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Slika 3: Nov grafični vmesnik za vnos fizične osebe 

4. PREHOD NA NOVO REŠITEV 

Prehoda smo se lotili sistematično. V prvi fazi smo podali grobo časovno oceno. Ker je v našem primeru šlo 
za razmeroma novo ogrodje, s katerim nismo imeli večjih praktičnih izkušenj, smo se zavedali, da bo krivulja 
hitrosti razvoja čez čas naraščala. Na začetku je bilo več časa predvidenega za učenje oziroma spoznavanje 
zmožnosti ogrodja. Pri oceni smo morali upoštevati tudi to, da ogrodje še ni bilo v produkcijski uporabi, kar 
pomeni, da smo pričakovali tudi nemalo napak oziroma težav, ki bi se lahko pokazale šele ob prehodu in 
uporabi na obstoječi modelski strukturi. 

4.1. Časovna ocena in izvedba prehoda 

Preden smo bili sposobni podati vsaj približno oceno, smo se odločili implementirati pogled za en srednje 
kompleksen poslovni objekt - "fizično osebo". Ta objekt smo označili za srednje zahtevnega saj vsebuje 
različne komponente kot so naslov, bančni račun in množico kontaktnih podatkov. Vsebuje tudi komponente, 
ki nastanejo pri kasnejši obdelavi podatkov, kot so na primer izplačila. Pri implementaciji pogledov smo 
poskušali različne pristope, ki jih je novo ogrodje omogočalo in se na tak način odločili za najboljšo opcijo. 
Tako smo se že v začetku odločili, da bo potrebno definirati konvencije, katerih se bomo tekom prenove držali. 
Po uspešni implementaciji grafičnega vmesnikom za "fizično osebo" smo bili pripravljeni na grobo časovno 

view StandardNaturalPerson.viewdef  
for de.novum.vger.business.partner.model.impl.StandardNaturalPerson { 
 viewAttributes { 
  title = "StandardNaturalPerson.viewdef.NATURAL_PERSON" 
 } 
 individualView { 
  fieldset { 
   label = "StandardNaturalPerson.viewdef.SYSTEM_IDS" 

combobox binding = MANDATOR_ID  
attributeMethod =“#{PartnerLogic.adjustVisibility}  
label = vgerDisplayName 
 

   horizontalLayout { 
    textfield  

binding = FIRST_NAME  
label = vgerDisplayName 

   } 
  } 
 } 
} 

Izvorna koda 7: Primer definicije individualnega pogleda  



OTS 2017 SODOBNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN STORITVE 

Andraž Kirn, Dušan Bratuša: Izkušnje pri zamenjavi spletnega uporabniškega vmesnika kompleksne 
zavarovalniške aplikacije

69

 
oceno prehoda. Spoznali smo, da za izdelavo pogledov srednje kompleksne poslovne komponente ali poslovni 
objekt brez komponent potrebujemo približno 1 dan, za kompleksnega potrebujemo približno 3 dni in za 
enostavnejši objekt približno 4 ure. S temi podatki smo analizirali enega od obstoječih projektov ter tako 
pridobili seznam poslovnih objektov in komponent ter njihove predvidene kompleksnosti - ob tem pa tudi 
grobo oceno izvedbe. 

Pred izvedbo smo zaradi konsistence implementacije poskušali definirati čim večje število konvencij in funkcij 
samodejnega dopolnjevanja s predlogami (angl. autocomplete template).  

Nekaj konvencij, ki smo jih določili pred začetkom: 

 poimenovanja datotek in dodeljevanje enoličnih imen pogledov, navigacij in opisov poslovnega 
modela 

 enolično dodeljevanje ključev za prevajanje 
 vnaprej definirane procedure in skupna hierarhija razredov, ki smo jih uporabljali pri atributih 

gradnikov 
 formatiranje števil in datumov 

Pri oblikovanju pogledov smo poskušali obdržati čim večjo konsistentnost v primerjavi z masko starega 
uporabniškega vmesnika. Spremembe smo aplicirali le kjer je bilo to res nujno, saj je prvotni cilj bil čim 
hitrejša in čim bolj učinkovita celostna preobrazba. Vedno smo se poskušali držati konvencij, katere smo 
občasno tudi spreminjali, saj smo šele dodobra spoznavali ogrodje in tako prihajali do drugačnih oziroma 
boljših možnostih implementacije. V primerih, kjer smo naleteli na potrebo po novi konvenciji oziroma 
drugačnih pristopih k implementaciji, smo vedno poskušali najti najboljšo izmed njih. Vsako novo konvencijo 
oziroma spremembo smo dokumentirali za kasnejšo uporabo oziroma referenco in to informacijo posredovali 
sodelavcem na dnevnih sestankih. 

4.2. Težave, pomanjkljivosti in rešitve 

Med prehodom večjih težav nismo imeli, smo pa našli tudi nekaj manjših težav in pomanjkljivosti pri uporabi 
ogrodja. Kot večji del težav so se izkazale zgolj napake ogrodja ali že obstoječega poslovnega modela. Te smo 
skupaj s sodelavci, ki so ogrodje tudi razvili, hitro in efektivno odpravljali. Verjetno bi lahko, kot največje 
tveganje izpostavili fleksibilnost ogrodja in s tem ogromno različnih pristopov k implementaciji iste rešitve. 
Pri tem so bile v veliko pomoč vnaprej definirane konvencije, katerih cilj je bil vzdrževanje konsistentnosti.  

Pri prehodu smo naleteli na dve večji pomanjkljivosti. Prva je odsotnost pravega dedovanja pogledov (pogledi 
ne odražajo modelske strukture poslovnih objektov). Ker poglede implementiramo samo na nivoju dejanskega 
objekta pomeni, da je ob morebitni spremembi lastnosti nadrazreda, potrebno prilagoditi vse poglede 
podrazredov. Drugo pomanjkljivost smo odkrili pri uporabi funkcije preslikave implementacij (angl. 
Implementation mapping). Ta nam v implementaciji modela omogoča, da v določenem delu objekta ne 
navedemo konkretne implementacije vključenega poslovnega objekta ali komponente, ampak namesto nje 
uporabimo vmesnik (angl. Interface). Tako rekoč s tem simuliramo polimorfno obnašanje poslovnih objektov 
in komponent. Kot primer lahko vzamemo vmesnik modela za bančni račun, ki ga uporabljamo v modelu 
fizične osebe - "StandardBankAccount implementira vmesnik IBankAccount". V modelski strukturi lahko 
takšno implementacijo menjamo zgolj s konfiguracijsko datoteko, ogrodje za grafični vmesnik pa tega ne 
omogoča. Tako bi v takšnem primeru morali samo zaradi dodatne lastnosti komponente bančnega računa in s 
tem seveda tudi druge konkretne implementacije, pripraviti celotno strukturo pogleda za fizično osebo z zgolj 
drugim pogledom za bančni račun. Težavo smo obšli z definicijo pogledov za vmesnike (IBankAccount). Ta 
pogled ne vsebuje konkretne implementacije ampak predstavlja zgolj vstopno točko za kasnejšo zamenjavo s 
konkretnim pogledom (StandardBankAccount). Na tem mestu lahko uporabimo isto konfiguracijsko datoteko 
kot jo uporabljamo za funkcijo preslikave implementacij. Ob času prevajanja vse pojavitve imena pogleda za 
vmesnik zamenjamo z imenom pogleda konkretne implementacije. 

Za razliko od pretekle rešitve grafičnega vmesnika je v novi rešitvi večja možnost napak. Te lahko rezultirajo 
kot nezmožnost urejanja določenega poslovnega objekta. Zaradi tega dejstva, smo se odločili uvesti 
avtomatizirane teste, ki simulirajo uporabniško interakcijo.  
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4.3. Spoznanja ob prehodu in nadaljnji razvoj 

Pri prehodu smo spoznali vse prednosti in slabosti ogrodja. Sama ocena časa, ki je bila podana sistematično, 
je bila realna in tudi dosežena. Naučili smo se učinkovito uporabljati novo ogrodje in spoznali tudi njegove 
omejitve. Konvencije, ki smo jih definirali in posodabljali ter razredi s pomožnimi procesi so se pozitivno 
izkazali in jih bomo v bodoče še dopolnjevali. Zaradi močnih individualnih zmožnosti novega ogrodja smo 
opazili tudi nepotrebne modelske implementacije, ki so v preteklosti bile izvedene zgolj zaradi generičnih 
pogledov starega ogrodja. V prihodnje se bomo takšnih rešitev izogibali in se še bolj približali prvotni ideji, 
ločitve pogleda od modela. Z novim ogrodjem so se odprle tudi ogromne možnosti izboljšave grafičnega 
vmesnika, za kar je v nekaterih primerih potreben temeljit razmislek in celostno oblikovanje uporabniku 
prijaznih in jasnih pogledov. Ker želimo našim strankam zagotoviti največjo možno stabilnost aplikacij, bomo 
strmeli k večjemu številu avtomatiziranih testov, s katerimi bomo naprej pokrili pomembnejše dele sistema in 
s časoma tudi celotno aplikacijo. 

5. ZAKLJUČEK 

Pristop k zamenjavi ogrodja za predstavitveno logiko, ki smo ga ubrali, je po pričakovanju obrodil pozitiven 
izid. Naš sistem se lahko sedaj ponaša z moderno preobrazbo uporabniškega vmesnika ter zmožnostjo 
modularnega razširjanja, ki bo v prihodnosti omogočala nove poslovne rešitve kompleksnih zavarovalniških 
aplikacij. Lahko rečemo, da je uspehu botrovala predvsem definicija in uporaba konvencij, avtomatizacija 
grajenja pogledov ter definicija in uporaba vzorcev pogledov, katere prav tako uporabljamo pri avtomatizaciji. 
Prav tako pomembno pri uvedbi novega ogrodja, je bilo usposabljanje sodelavcev z znanjem uporabe novega 
ogrodja ter takojšnja uporaba na novo pridobljenega znanja na obstoječih sistemih. Novo ogrodje za 
predstavitveno logiko, omogoča poljubno implementacijo uporabniških vmesnikov in ni več omejeno na 
generični prikaz, na katerega so bile stranke v preteklosti vajene. Sedaj lahko stranke z našo pomočjo svoje 
rešitve poljubno oblikujejo in razširjajo. Novo ogrodje se trenutno res ne more kosati s stabilnostjo starega, ki 
je del produkcijskih sistemov že več kot 10 let, vendar bomo raven stabilnosti postopoma povečevali z 
avtomatiziranim testiranjem in odpravljanjem napak ter odstranjevanjem ponavljajočih se vzorcev iz pogledov.  
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Povzetek: Programska oprema podjetja in njeno obvladovanje se spreminja z rastjo podjetja. Ko 
je podjetje malo in ko programska oprema podpira le osnovne poslovne zahteve, je obvladovanje 
sistema enostavno. Ko podjetje raste, se število zaposlenih povečuje in sistem postaja vedno večji. 
Programsko opremo dopolnjuje in vzdržuje vedno večjo število ljudi. Tudi poslovni procesi, ki jih 
podpira programska oprema, so vedno kompleksnejši in možnost napak se poveča. Rezultat 
takšnega razvoja je monolitna aplikacija, ki s časom postane prevelika, da bi lahko omogočala 
enostaven in hiter nadaljnji razvoj. V podjetju Lyoness smo ob hitrem razvoju v nekaj letih prišli 
do točke, ko nam obstoječa monolitna aplikacija predstavlja veliko breme v smislu vzdrževanja, 
dopolnjevanja in razumevanja sistema. Da bi v prihodnje bolje obvladali naš informacijski 
sistem, smo se odločili, da bomo monolitno aplikacijo razdelili v domene. Cilj prenove je bila 
implementacija domensko specifičnih storitev, ki so avtonomne in so v »lasti« točno določenih 
razvojnih ekip oz. oddelkov. 
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1. UVOD 

Podjetje Lyoness je bilo ustanovljeno leta 2003 in je z več kot 1.000 zaposlenimi prisotno v 47 državah. Cilj 
podjetja je vzpostaviti mednarodno nakupovalno skupnost, kjer so stranke nagrajene za nakup pri partnerskih 
podjetjih. Več kot 7 milijonov članov prejema ekskluzivne nakupovalne ugodnosti (npr. denar nazaj pri 
nakupu) in druge ugodnosti (npr. shopping points), medtem ko partnerska podjetja pridobijo zveste stranke in 
tem nudijo posebne ugodnosti[1]. 

Poslovanje podjetja temelji na informacijskem sistemu, ki se je razvijal več let. Uporabniška izkušnja spletnega 
vmesnika mora biti oblikovno dovršena in preprosta ter ne sme vsebovati nepotrebnih elementov, ki bi stranke 
odvrnile od nakupa. Na drugi strani pa morajo biti storitve, ki v ozadju obdelujejo zahteve, zasnovane tako, da 
omogočajo nemoteno delovanje sistemu tudi v primerih, ko del podsistema ni dosegljiv ali ne deluje pravilno. 

Pri razvoju programske opreme lahko uporabljamo različne pristope razvoja. Izbira pristopa je odvisna od tipa 
produkta, ki ga želimo razviti, znanja razvijalcev in organizacijske strukture podjetja. V večini je prvi korak 
izgradnja prototipa oz. enostavne rešitve, ki kasneje »preraste« v začetno verzijo – pripravljeno za produkcijo. 
Ko podjetje raste in pridobiva vedno več strank, se organizacijska struktura podjetja, način razvoja ter 
arhitektura programske opreme spreminja. Informacijski sistem, ki smo ga pri našem podjetju razvili v začetni 
fazi, dolgoročno ni več sposoben slediti rasti podjetja in obstoječa arhitektura ne more izpolnjevati vedno 
večjih zahtev podjetja. Bodisi organizacijskih bodisi tehničnih. 

 Če želimo v naslednjih letih podjetju omogočiti podobno rast in hkrati zagotoviti, da bodo uporabniki še naprej 
deležni pričakovane uporabniške izkušnje, potem je sprememba arhitekture neizogibna. Dandanes ni več 
prostora za delovne prakse, ki smo jih uporabljali v preteklosti in podjetju ne omogočajo dolgoročnega 
napredka.  

2. RAST IN NAČINI RAZVOJA PROGRAMSKE OPREME V PODJETJU 

Nova oz. mlada podjetja ponavadi začnejo svojo poslovno pot s programsko opremo, ki omogoča njihovo 
osnovno delovanje. Ko podjetje raste in pridobiva vedno več strank, se skladno s tem povečujejo tudi 
tehnološke zahteve. Pristopi, uporabljeni na začetku razvoja, ne omogočajo več ustreznega vzdrževanja in 
nadaljnjega razvoja programske opreme. 

 Zaradi hitrega razvoja programske opreme in nenehnega izpolnjevanja poslovnih ciljev se lahko zgodi, da 
ostane premalo časa za ustrezno prilagoditev sistema, ki bi kasneje omogočal visok nivo agilnosti. Primer 
programske opreme, kjer so se funkcionalnosti produkta le dodajale brez poudarka na prihodnosti, je monolitna 
aplikacija. Kadar je monolitna aplikacija dovolj “majhna”, le-ta brez večjih težav opravlja svojo nalogo. Ko 
pa monolitna aplikacija postane prevelika, pa se pojavijo težave v več segmentih razvoja in delovanja 
programske opreme. 

2.1. Težave ob uporabi “enakih” pristopov razvoja ob hitri rasti podjetja 

Primer načina razvoja v našem podjetju prikazuje slika 1. Proces kreiranja naročila v začetni fazi je bil 
implementiran tako, da smo v enem samem http zahtevku izvedli vso potrebno logiko za uspešno kreiranje 
naročila. Z novimi zahtevami v naslednjih letih smo našo programsko kodo le dopolnjevali. Proces kreiranja 
naročil je postajal vedno bolj kompleksen, kar se je posledično odražalo tudi na vzdrževanju. 
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Slika 1: Uporaba enakega pristopa 

Z rastjo podjetja se je prav tako povečalo število razvijalcev, ki so nenehno dopolnjevali sistem in tako 
soustvarjali celoten proces kreiranja naročil. Težave so nastopile, kadar je razvijalec vgradil napako (angl. 
»bug«). V tem primeru se je zgodilo, da je celoten proces kreiranja naročil bil nedosegljiv oz. ni deloval, kar 
je za podjetje predstavljalo škodo. 

Ker smo vsa leta uporabljali podobne načine razvoja, je naš sistem prerastel v velik monolit, katerega je bilo 
vedno težje vzdrževati. 

Pri vsakodnevnem razvoju in vzdrževanju monolita smo naleteli na naslednje težave in sicer: 

 vedno večja kompleksnost programske kode in procesov, 
 nezmožnost avtonomnega delovanja, 
 performančne težave in 
 čas potreben za “deploy” aplikacije. 

Prišli smo do zaključka, da je potrebno sistem spremeniti in ga prilagoditi tako, da ga bo v prihodnje mogoče 
enostavneje razširiti (prilagajati novim zahtevam), vzdrževati in hkrati točno določiti meje posameznih delov 
oz. domen poslovanja. Odločili smo se, da bomo aplikacijo preoblikovali s pomočjo Domain Driven Design 
(DDD) pristopa. 

3. PREOBLIKOVANJE OBSTOJEČE PROGRAMSKE OPREME 

3.1. Pristopi preoblikovanja obstoječe programske opreme 

Pri prenovi sistema smo se osredotočili na koncepte, ki nam omogočajo izgradnjo distribuiranih sistemov. Cilj 
je bil izgraditi avtonomne storitve, katere so skalabilne in jih mogoče enostavno vzdrževati. 

3.1.1. Domensko orientiran pristop 

Cilj domensko usmerjenega načrtovanja (angl. Domain Driven Design - DDD) [2] je modeliranje poslovnih 
domen in definiranje poslovnih objektov. Le-ti so predstavljeni z entitetami, ki predstavljajo in definirajo 
določeno domensko področje. Z domensko orientiranim pristopom želimo, da se del ekip oz. oddelkov 
osredotoča le na domeno in domensko logiko ter poznavanje drugih domen ni potrebno.  



74 OTS 2017 SODOBNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN STORITVE  
Črt Gerlec, Damijan Koletnik: Obvladajte programsko opremo, sicer bo ona obvladala vas 

 
 
3.1.2. Bounded context 

»Bounded Context« je pomemben element DDD pristopa[3][4]. Njegov cilj je čim boljše definirati meje med 
domenami. Znotraj enega konteksta želimo imeti informacije, ki so pomembne le za eno domensko področje. 
Druge informacije, ki se ne navezujejo na domensko področje, pa so enostavno izvzete iz konteksta. 

Razvijalci se ob uporabi »bounded context-ov« osredotočajo le na točno določeno domeno in znotraj konteksta 
nimajo vpogleda oz. dostopa v druge kontekste. Ker je kontekst omejen na določeno domeno, lahko razvijalci 
in drugi zainteresirani uporabljajo jasen in nedvoumen jezik za opisovanje internih procesov znotraj domene. 

3.1.3. CQRS 

CQRS ali »Command Query Responsibility Segregation« se uporablja za ločitev pisanja v podatkovno 
shrambo in branje iz nje[5]. Dejansko gre za izgradnjo dveh vmesnikov, kjer ima vsak točno določeno nalogo 
(zapisovanja in branje). Prednosti pristopa so povečanje performančnih sposobnosti sistema, skalabilnost, 
večja varnost in večja fleksibilnost sistema ob nadaljnjem razvoju. 

3.2. Proces preoblikovanje programske opreme 

Proces preoblikovanja kode obstoječih sistemov zahteva večjo pozornost in se praviloma izvaja v več fazah. 
Zagotoviti je potrebno, da sistemi med prenovo delujejo brezhibno in da uporabniki ne čutijo posledic prenove. 
Da bi prenova potekala brez večjih težav smo se le-te lotili postopoma in sicer: 

 identificirali smo domenska področja poslovanja, 
 identificirali smo podatkovne strukture, 
 identificirali smo skupne dele programske kode, 
 izgradili neodvisne komponente in 
 izdelali in integrirali avtonomne servise v celoto. 

3.2.1. Identifikacija domenskih področij 

Da bi lahko monolitno aplikacijo čim enostavneje preoblikovali v več manjših domen, smo morali v prvem 
koraku identificirati glavne domene našega poslovanja. Postopek identifikacije domen je potekal hitro in 
enostavno, saj so se z razvojem podjetja oddelki in razvojne skupine samodejno formirale v segmente, kjer je 
bilo moč prepoznati njihove glavne naloge in cilje. 

Tako smo na podlagi poslovanja in strukturi oddelkov ter razvojnih ekip definirali večje domene, ki so: 

 domena za naročila, 
 domena za plačevanje, 
 domena za obveščanje in 
 domena za upravljanje ugodnosti strank (npr. cashback). 

3.2.2. Identifikacija podatkovnih struktur 

Preden smo se lotili preoblikovanja programske opreme v ločene domene, smo analizirali podatkovne modele 
(E-R diagrame relacijskih podatkovnih baz). Tako kot programska koda se je tudi podatkovni model z 
razvojem podjetja širil. Iz obvladljivega modela smo prešli v velik in zapleten model tabel in relacij med njimi. 

Ugotovili smo, da imamo le en velik podatkovni model, kjer so zajete vse domene našega poslovanja. Domene 
so bile v podatkovnem smislu tesno povezane med seboj in izgradnja avtonomnih storitev je bila praktično 
nemogoča. 

Ko smo identificirali podatkovne strukture (tabele) domenskih področij, smo jih prestrukturirali v ločene 
celote. Tako smo na primer definirali striktno ločene sheme v relacijskih podatkovnih bazah, kjer nismo 
dovoljevali povezav z drugimi shemami (če se je pojavila potreba po relaciji med shemama, potem smo 
preverili, ali je podatkovni model zasnovan dovolj avtonomno in kako bi lahko model zasnovali drugače/bolje). 
Prednost takšnega pristopa je, da nam v prihodnosti omogoča relativno enostavni prenos domenskega 
podatkovnega modela na ločeno podatkovno bazo oz. da optimiramo domenski podatkovni model. 
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3.2.3. Identifikacija delov programske kode 

Po uspešni razdelitvi podatkovnega modela na domenska področja smo se lotili analize programske kode. 
Analiza je potekala na več nivojih in sicer: 

 grafični vmesnik oz. spletne storitve, 
 poslovna logika in 
 dostop do podatkov. 

Na grafičnem nivoju nas je zanimalo, kateri podatki so uporabniku na voljo v posameznih delih spletnih strani 
in namiznih aplikacijah. Na primer spletna stran s podrobnostmi o naročilu je vsebovala podatke o postavkah 
naročila, trenutnem stanju naročila, podatke o prejemniku in plačilu. Ugotovili smo, da podatki prihajajo iz 
dveh ločenih domen in sicer domene zadolžene za naročila ter domene zadolžene za plačila. 

Preverjali smo tudi v kolikšni meri je uporabniški vmesnik dejansko ločen od poslovne logike in podatkovnega 
modela. Rezultati so pokazali, da smo pogosto uporabljali entitete (razrede) poslovne logike in celo entitete 
podatkovnega modela kar na uporabniškem vmesniku. 

3.2.4. Izgradnja in integracija avtonomnih storitev 

Integracija avtonomnih storitev je potekala v dveh fazah. Prva faza je predstavljala začasno rešitev, druga pa 
popolno integracijo avtonomnih rešitev v obstoječe sisteme. 

Izgradnja centralnih komponent 

Prvi korak pri preoblikovanju kode je bil izgradnja namenskih storitev. Tako smo izdelali centralne 
komponente, ki so bile zadolžene za določeno domeno. Z njimi je bilo mogoče komunicirati le s pomočjo 
vmesnikov. Rezultati, ki so jih storitve vračale, so bili prav tako zasnovani v obliki vmesnikov. S takšnim 
pristopom smo želeli izdelati sisteme, ki so neodvisni in jih je mogoče hitro integrirati hkrati pa je vsa poslovna 
logika “skrita” v ozadju. 

Ko so bile storitve v programski kodi preoblikovane v neodvisne celote (komponente), smo le-te integrirali v 
obstoječi sistem. V tej fazi preoblikovanja je sistem deloval še vedno sinhrono, hkrati pa smo programsko 
opremo pripravili na naslednji korak saj smo: 

 izdelali domensko storitev oz. komponento, ki je neodvisna od drugih sistemov, 
 na uporabniškem vmesniku smo ob uporabi komponent uporabljali le modele za prikaz podatkov in 

ne več poslovnih entitet ali celo podatkovnih entitet ter 
 pripravili centralizirano poslovno logiko (komponento) domene, ki jo je mogoče uporabiti v 

avtonomni storitvi. 

Uporaba CQRS pristopa za komunikacijo med sistemi 

Z namenom, da bi domenske modele čim bolje ločili in hkrati omogočili nemoteno komunikacijo med njimi, 
smo uporabili pristop CQRS. Izdelali smo komande, ki predstavljajo “write” nivo domene in zahtevajo 
določene akcije. Tako npr. “CreatePayment” komanda kreira novo plačilo in jo poveže z naročilom (referenčno 
številko naročila). 

Na drugi strani pa lahko odjemalec (npr. spletna stran) dostopa do podatkov domene le preko t.i. “read” nivoja. 
Le-ta predstavlja vmesnik med odjemalcem in podatkovnim delom domene. Implementacija “read” nivoja se 
lahko razlikuje od domene do domene in se prilagaja potrebam. Primeri implementacije bi bile spletne storitve, 
ki dostopajo do podatkov, direktna povezava do podatkovne baze, komunikacija s podatki, ki so 
predpripravljeni v “cache”-u ipd. 

Razlogi zakaj smo se odločili ločiti »read« in »write« nivo so opisani spodaj. 

 Branje podatkov je v večini primerov pogostejše kot pisanje. 
 Kadar pri branju pridobimo večjo količino podatkov, potem lahko le-te enostavno optimiramo. 
 Branje podatkov mora biti iz uporabniškega vidika učinkovitejše kot pisanje. 
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Izgradnja avtonomnih storitev 

V zadnjem koraku smo komponente popolnoma ločili v fizično avtonomne storitve. Komunikacija poteka 
izključno s pomočjo “command” in “event”-ov, branje pa izključno s pomočjo nivoja za branje.  

“Command”-e in “event”-i se pošiljajo preko t.i. storitvenega vodila, ki zagotavlja dostavo sporočil do ustrezne 
domene. 

Domene so zasnovane tako, da novo sporočilo prispe v vhodno vrsto (angl. “incoming queue”). Nato sledi 
obdelava. Če je obdelava uspešna, se sporočilo arhivira, če pa ni, se sporočilo shrani v t.i. vrsto napak (angl. 
“failure queue”). 

“Failure queue” nam omogoča, da ne “izgubimo” sporočila/zahteve, ki smo jo prejeli s strani odjemalca. 
Razvijalci tako lahko preverijo kaj je bilo narobe, odpravijo napake in nato ponovno obdelajo zahtevo. 

4. PRIMER AVTONOMNE STORITVE ZA GENERIRANJE NAROČIL 

Pomemben del našega poslovanja predstavlja tudi rutina, ki vsak mesec izdela avtomatska naročila. Proces 
izdelave naročila poteka v treh fazah in sicer; kreiranje naročila, kreiranje plačila in obdelava plačila ter 
zaključevanje naročila. V procesu sta prisotni dve domeni: domena naročil in domena plačevanja. 

Tudi ta rutina je pred prenovo sistema delovala kot klasična monolitna aplikacija. Za vsako naročilo smo v 
enem zahtevku izdelali naročilo, obdelali plačilo in zaključili naročilo. Ko je bilo naročilo v celoti obdelano, 
smo se lotili naslednjega. 

S preoblikovanjem kode pa smo želeli domeni ločiti, izboljšati hitrost delovanja in omogočiti lažje 
vzdrževanje. Po prenovi kode smo v domeni naročil izdelali fizična naročila strank. Nato smo obvestili domeno 
za plačevanje o novem naročilu. Le-ta je na podlagi reference naročila in višine zneska izdelala zahtevo za 
izvedbo transakcije in hkrati obdelala plačilo. Po končani transakciji smo ponovno obvestili domeno naročil o 
končanem postopku, kjer je le-ta zaključila naročilo stranke. 

Ker smo domene ločili med seboj in uvedli pristop CQRS, smo lahko postopek generiranje naročil pospešili. 
Trenutna rešitev omogoča poljubno definiranje števila »worker«-jev, ki lahko asinhrono obdelujejo naročila. 
Na drugi strani, pa nam CQRS pristop omogoča tudi optimizacijo “read” nivoju. Tudi ta nivo smo optimirali 
tako, da smo za določena povpraševanje uvedli predpomnenje. 

Celoten postopek obdelava naročila in plačila je pred prenovo (monoliten pristop) trajal 30 ur. Po prenovi pa 
smo enako količino naročil (s 4 “workerji”) sposobni obdelati v 5 urah.  

5. IZKUŠNJE OB IZGRADNJI IN UPORABI AVTONOMNIH STORITEV 

Ker smo uvedli nekatere nove pristope razvoja programske opreme in začeli s kreiranjem distribuiranega 
sistema, so se razvijalci morali naučiti nekatere nove tehnike in koncepte. Način razmišljanja ob izgradnji 
distribuiranega sistema je nekoliko drugačen, saj se celoten proces ne izvede več v eni sinhroni akciji. Proces 
se tako izvede v več korakih, kjer se vsak korak izvaja v ustrezni domeni. S tem smo prišlo do stanja, kjer je 
vsaka ekipa odgovorna za svoje področje oz. domeno in ne potrebuje razumevanja ostalih domen. 

Izgradnja avtonomnih sistemov nam tudi omogoča, da ob morebitni napaki v informacijskem sistemu (angl. 
bug) ni več potrebno »deployati« celotne aplikacije, ampak zadostuje le odprava napake v ustrezni domeni in 
ponoven »deploy« le-te. Tipičen primer je pošiljanje elektronskih sporočil po končanem naročilu. Če je napaka 
nastala pri pošiljanju sporočila, se je zahteva za obveščanje stranke o stanju naročila shranila v t.i. »failure 
queue«. V tem primeru je bilo naročilo že ustrezno zaključeno. Manjka le še uspešno dostavljeno elektronsko 
sporočilo. Po odpravi napake in posodobitvi domene za obveščanje, lahko predhodno neuspešno zahtevo še 
enkrat obdelamo in stranka prejme obvestilo. Koncept »failure queue-ja« se je izkazal kot dobra rešitev, saj 
smo s tem poenostavili vzdrževanje sistema. 
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6. ZAKLJUČEK 

Uporaba avtonomnih storitev predstavlja korak proti zastavljenim ciljem podjetja. V prihodnosti pričakujemo 
rast števila partnerskih podjetij in uporabnikov. Povedano drugače, naša programska oprema bo morala biti 
sposobna obdelati vse zahteve strank v zadovoljivem času. Ker smo z obstoječo monolitno rešitvijo prišli do 
trenutka, ko je vzdrževanje aplikacije prezahtevno in drago, smo se odločili za postopno vpeljavo avtonomnih 
storitev. Poudarek pri zasnovi in implementacij storitev je bil na optimizaciji osnovnih procesov, agilnosti, 
prilagodljivosti sistema in skalabilnost.  

Trenutno smo definirali in uspešno preoblikovali štiri različne domene (naročila, plačila, obveščanje, 
upravljanje ugodnosti strank). Dosedanje izkušnje ob uporabi domen so pozitivne. Pridobili smo ločene 
avtonomne storitve, ki so v “lasti” določenih razvojnih ekip. Le-te se lahko osredotočajo le na svoje domene 
in ne potrebujejo razumevanja večjega ali celotnega poslovnega procesa. S performančnega vidika smo dosegli 
nivo, kjer lahko pospešimo pisanje oz. obdelovanje podatkov, na drugi strani pa smo sposobni optimirati tudi 
nivo branja podatkov. Ker takšno preoblikovanje zahteva uporabo drugačnih pristopov razvoja in razumevanja 
poslovnih procesov, so se razvijalci morali priučiti nekaj novih konceptov in načinov razvoja programske 
opreme. 

Storitve za generiranje mesečnih naročil je primer, kako smo s preoblikovanjem programske opreme v 
avtonomne storitve izboljšali performančne lastnosti poslovnega procesa. Celoten cikel kreiranja naročil, 
plačevanja in zaključevanje naročil se je skrajšal iz 30 na 5 ur. Tudi vzdrževanje avtonomne storitve je bolj 
elegantno. Če pri obdelavi naročila pride do napake, se informacija ustrezno zapiše v t.i. “failure queue”. Po 
odpravi napake pa lahko isto zahtevo še enkrat ustrezno obdelamo. Ob pogostih zahtevah po spremembah 
domene nam ohranjanje neodvisnih domen in infrastrukture omogoča hitre prilagoditve in neodvisne 
»deploye«. 

V prihodnosti bomo proces gradnje avtonomnih storitev zagotovo nadaljevali. Naš fokus bo na avtonomnosti, 
skalabilnosti in enostavni integraciji storitev med seboj. 
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Povzetek: Ideja o agilnem razvoju informacijskih rešitev in storitev je vse prej kot nova. V 
kombinaciji s spremenjenimi poslovnimi razmerami, ko vitkost in visoka odzivnost razvojnih ekip 
več ne predstavlja le konkurenčne prednosti, temveč nujo za obstanek na trgu, so agilne metode 
razvoja postale ustaljena praksa. V želji po osvojitvi agilnih pristopov in čim hitrejši uvedbi 
sodobnih agilnih metod razvoja v podjetjih pogosto ne sprejmejo najbolj optimalnih rešitev. To 
se lahko odraža v obliki številnih negativnih posledic. Poraja se torej več vprašanj, vključno z 
osnovnim: bo agilna metoda res prinesla želene pozitivne učinke? Cilj članka je predstaviti 
pogoste napake in ustrezne rešitve v času uvedbe in uporabe agilne razvojne metode. 

Ključne besede: agilne metode, razvoj informacijskih rešitev, prilagoditve razvojnih metod, slabe 
prakse agilnih metod 
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1. UVOD 

Agilni manifest [1], ki je bil rezultat dolgoletnih prizadevanj v smeri bolj vitkih, okretnih in uspešnih razvojnih 
projektov, bo v kratkem dosegel polnoletnost. Ideje o odprti komunikaciji med razvojniki, hitri odzivnosti na 
spremenjene zahteve, sprotnem izdajanju in predstavljanju rešitev strankam ter ohlapnih mejnikih se danes več 
ne zdijo nič nenavadnega. Še več, postale so osnova nadgradnjam v smislu številnih avtomatizacij, sprotnega 
izdajanja in celo nameščanja rešitev ter drugih pristopov iz družine DevOps (v zadnjem času govorimo celo o 
BizDevOps – naboru praks, ki omogoča bolj učinkovito sodelovanje ne le razvojnega in operativnega osebja, 
temveč tudi osebja iz sektorjev »Biz«, torej trženja, komunikacije s strankami ipd.). Pred leti smo ugotavljali, 
da sta za uspešen preboj agilnih metod v podjetja med drugim ključni predvsem podpora vodstva in sprememba 
miselnosti vpletenih. Danes se je miselnost spremenila, tako da tudi vodstva podjetij razumejo številne 
prednosti vitkejših razvojnih metod. Agilnost podjetij je postala celo pokazatelj zrelosti podjetja. 

Na prvi pogled se zdi, da predstavljajo agilni pristopi izrazit odmik od desetletja uveljavljenih procesnih 
modelov, ki temeljijo na strogo določenih dolgoročnih planih, jasnem sosledju aktivnosti in natančno 
določenih procesih ter vlogah udeleženih. Vendar agilnost v praksi pomeni prav tako strogo urejen nabor pravil 
in metod, ki z uporabo inženirskih pristopov vodi do delujočih, kakovostnih, dobro dokumentiranih 
informacijskih rešitev in storitev. Agilni pristopi tudi niso čarobna paličica, ki je sposobna sama po sebi 
nasloviti številne izzive znotraj razvojnega cikla, temveč so zgolj pomemben pripomoček pri minimiziranju 
tveganj, povezanih z obsegom, ceno in kakovostjo končnih informacijskih rešitev in storitev. Seveda ni nujno, 
da ta tveganja naslovimo ravno in zgolj z uporabo agilnih metod razvoja. Nabor možnih ukrepov ob zaznanih 
slabostih obstoječih razvojnih procesov poleg vprašanja, ali so agilni pristopi pravo zdravilo, še dodatno 
zapletejo podvprašanja: kateri nabor agilnih pristopov, katera agilna metoda, kakšne prilagoditve uvesti? 
Vendar se vprašajmo, ali so agilni pristopi primerni za (vsako) podjetje in (vsak) projekt? 

Zdi se, da so tradicionalne metode, temelječe na dolgoročnih planih in slapovnem razvojnem modelu vedno 
manj zastopane. Bržkone tudi na račun nekritičnega uvajanja uveljavljenih agilnih metod. Že pri tradicionalnih 
razvojnih metodah smo ugotovili, da splošni razvojni proces pravzaprav ne obstaja – obstajajo procesna 
ogrodja, ki jih mora podjetje v namen uspešne implementacije nujno prilagoditi. Od kod torej ideja, da je 
mogoče agilne metode izvajati samo in natančno tako, kot to predvidijo avtorji metode? Prilagajanje je očitno 
nuja, a ostaja vprašanje, do kod lahko gremo z lastnimi prilagoditvami. 

S takšnimi in podobnimi vprašanji se ukvarjamo v tem članku. V naslednjem poglavju poizkusimo odgovoriti 
na vprašanje, ali in kdaj so agilne metode sploh primerne za razvojni projekt. Je morda bolje slediti fiksnim 
dolgoročnim planom, ali pa narava projekta predstavlja dobro osnovo za razvoj na podlagi agilnih praks. V 
primeru pritrdilnega odgovora poizkusimo v poglavju 3 celovito predstaviti nove izzive, ki se pokažejo ob 
vstopu v agilni svet. Raziščemo tudi možnosti, ki jih agilne metode ponujajo v smislu prilagajanja. V želji, da 
z napačnimi odločitvami ne bi nevede povzročili škode, navedemo številne pristope, ki so se v literaturi in tudi 
na podlagi izkušenj partnerskih podjetij izkazali za škodljive. Cilj 4. poglavja je prepričati bralce, da oznaka 
»agilno« ne pomeni zgolj in samo uvedbo ene izmed uveljavljenih agilnih metod (npr. Scrum, Kanban, 
Scrumban, XP, Lean, AgileUP ipd.). V projekte je mogoče vpeljati razvojno metodo, ki agilnosti ne izkazuje 
z nazivom metode, temveč z različnimi uporabljenimi pristopi, ki so lahko tudi popolnoma inovativni. V ta 
namen predstavimo tudi konkretne primere takšnih agilnih metod. 

2. AGILNE METODE – DA ALI NE? 

Agilne metode v osnovi sledijo vrednotam, ki so zbrane v agilnem manifestu [1]. Izkaže se, da je z uporabo 
tradicionalnih, tipično sekvenčnih razvojnih procesov, te vrednote težko naslavljati. Zato se agilne, vitke, 
praviloma iterativne razvojne metode udejanjajo prek več dobro uveljavljenih pristopov, kot so: 

 redni dnevni sestanki, 
 izvajanje retrospektiv ob določenih mejnikih, tipično ob koncu iteracije, 
 redne demonstracije izdelkov, 
 ciljno usmerjeno delo v času iteracij, 
 kratkoročno planiranje na osnovi prioritet. 
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Različne agilne metode poznajo različne izraze in tehnične prijeme za izvedbo zgoraj navedenih pristopov. V 
(trenutno de-facto standardni) metodi Scrum imamo tako tri vloge vpletenih (predstavnik stranke, skrbnik 
metodologije, razvojna ekipa), nujne dogodke (sprint, planiranje sprinta, dnevni sestanki, demo, retrospektive) 
in orodja (zahteve rešitve, zahteve sprinta, definicija narejenega). 

Način dela je tipično organiziran v »PDCA« (Plan-Do-Check-Adjust) cikle s sprotnimi kontrolnimi točkami: 

 definiranje in zaveza merljivemu cilju, 
 definiranje obvladljivih (majhnih) in vidnih korakov (nalog) do cilja, 
 izvedba nalog, 
 sprotno merjenje napredka, 
 refleksija, uvedba izboljšav in ponovitev. 

2.1. Povzetek trenutno uporabljenih (agilnih) metod 

Motivacij za uvedbo agilnih razvojnih metod je lahko več. Podrobneje smo pričakovanja in pregled ter 
primerjavo konkretnih agilnih metod (Scrum, Kanban, Scrumban) že predstavili v prispevku »Scrum, Kanban 
in Scrumban – kdaj, zakaj, kako?« [2]. Na podlagi vsakoletnih raziskav [3, 4] med razlogi za uvedbo agilnih 
metod razvoja še vedno izstopajo: 

 pravočasna oziroma pospešena izdaja izdelkov, 
 povečana poslovna vrednost izdelkov, 
 povečana (notranja in zunanja) kakovost izdelkov, 
 ustrezen obseg izdelka. 

Med uporabljenimi agilnimi metodami je še vedno v ospredju Scrum oziroma na Scrum-u temelječe razvojne 
metode (80%). Izmed vseh podjetij, ki izvajajo razvojne aktivnosti v skladu z agilnimi pristopi, jih kar 80% 
meni, da še imajo težave oziroma še niso dosegli želene ravni zrelosti. Hkrati pa jih 98% odgovori, da 
vsakodnevno opažajo pozitivne učinke agilnih metod. Med njimi so poglavitni naslednji: 

 uspešnejše upravljanje spreminjajočih zahtev, 
 višja produktivnost, 
 višja transparentnost projektov. 

Kar v 71% podjetja že nadgrajujejo agilne pristope s praksami DevOps, pri čemer jih 50% le-te že aktivno 
uporablja. Zanimiv je tudi podatek, da ima kar 86% podjetij, ki uporabljajo agilne razvojne pristope, tudi 
distribuirane razvojne ekipe. 

Pravkar navedene številke je vendarle potrebno pravilno interpretirati. Npr., 80% delež metode Scrum pomeni 
delež Scruma v podjetjih, kjer razvijajo rešitve in storitve agilno, in ne 80% vseh razvojnih podjetij! Zanimiv 
je namreč podatek, da je (komaj?) 60% [3] podjetij takšnih, kjer vsaj polovica ekip deluje agilno oziroma je 
»čistih« agilnih razvojnih projektov trenutno 37% [4], medtem kot trenutno poteka razvoj po čistem slapovnem 
(»waterfall«) modelu v kar 45% projektov (podatki za leto 2016). Leta 2010 je ta podatek znašal 55%. 

2.2. Odločitev o izbiri metode 

Razvoj informacijskih rešitev in storitev na osnovi dolgoročnih planov, strogih mejnikov ipd. (sekvenčni, 
slapovni način) vendarle še ni zamrl, za kar obstajajo tudi povsem konkretni razlogi. Iz prepričanja, ki je veljalo 
v bližnji preteklosti, da so sekvenčni modeli razvoja zastareli in neuporabni ter da jih bodo agilni pristopi v 
celoti izpodrinili, se je oblikovalo spoznanje, da je določene projekte še vedno bolje voditi z uveljavljenimi in 
preizkušenimi, tipično »težjimi« in sekvenčnimi metodami. Ravno zato se določeni podatki iz prejšnjega 
odstavka nanašajo na podjetja, določeni pa na projekte. 

Predvsem v velikih podjetjih je postopno uvajanje agilnih metod pripeljalo do stanja, ko se določeni projekti 
vodijo z novejšimi, agilnimi metodami, določeni pa še vedno (in najbrž bo tako tudi ostalo) z uporabo 
preizkušenih in uspešnih bolj togih dolgoročno naravnanih sekvenčnih metod. Zato danes govorimo o t.i. 
bimodalnih podjetjih, kjer se sprejme odločitev o metodi razvoja na nivoju projekta [5]. Pri opisu bimodalnih 
podjetij v literaturi pogosto uporabljajo prispodobo maratonskega tekača (tradicionalne, težke metode razvoja) 
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in šprinterja (agilne metode razvoja). Ideja prispodobe je v tem, da tekač (podjetje) ne bi ravnal prav, če bi se 
dolgega maratona (velik, dolg razvojni projekt) lotil s hitrim tempom, ki je značilen za šprinte. Po drugi strani 
pa maratonski stil (počasnejši tempo, premišljene poteze, veliko priprav ipd.) nikakor ne bi dal rezultatov na 
kratke proge (manjši, kratkoročni, manj definirani projekti), kjer je bistvo v eksplozivnosti, inovativnosti, 
nenehnem spremljanju konkurence in hitrem odzivanju na spremembe s terena. 

Tradicionalne metode (npr. slapovne in druge) podjetja ohranjajo predvsem, ko 

 je izdelek dobro definiran in del dolgoročnih dogovorov, 
 je vrednost izdelka skoncentrirana v dolgoročni kakovosti (predvsem dolgoročni stabilnosti), 
 gre za izdelke, ki niso vezani izključno na končne stranke, temveč so tipično namenjeni interni uporabi 

(npr. zaledni sistemi), 
 je razvojni cikel daljši (merjeno v mesecih). 

Po drugi strani pa se ob konkretnih projektih v podjetjih raje odločijo za agilne metode, ko 

 je vrednost izdelka skoncentrirana v uporabniški izkušnji, manj je zapletenih novih funkcionalnosti, 
 funkcionalnosti izdelka še niso dovolj dobro definirane, izdelek še ne konvergira, 
 dela se z novim, manjšim, nepreizkušenim partnerjem, 
 otipljive rezultate se pričakuje kmalu (v nekaj dnevih ali tednih). 

Bistvo bimodalne organizacije je tudi v tem, da takšen način izbire metode na nivoju projekta omogoča, da, 
denimo, nove domene, partnerje, izdelke na začetku naslovijo z agilno metodo. Tako se relativno hitro pride 
do prototipnih ali v celoti delujočih in uporabnih rešitev. V kolikor se rešitev izkaže za dolgoročno zanimivo, 
pa se iz »šprinterja« preklopi na način »maratonskega tekača«. 

Odločitvi za oziroma proti agilnim pristopom k razvoju botrujejo še mnogi faktorji. Omenimo le nekaj najbolj 
pomembnih: 

 Razvoj specializirane informacijske rešitve s certificiranimi komponentami: čeprav bi iz razvojnega 
in tehničnega vidika bila agilna metoda smiselna, pa se zgodi tudi, da je določene formalne zahteve 
(npr. kritična programska ali strojna oprema) bistveno lažje izkazati ob uporabi težjih razvojnih metod. 

 Če ni možnosti, da bi razvojna ekipa bila fizično na isti lokaciji ves čas razvoja, smo pri izbiri ustreznih 
metod oziroma pristopov zelo omejeni. 

 V kolikor izdelki zahtevajo veliko specializiranih razvojnih znanj, žal večina na Scrum-u temelječih 
metod ni ustrezna oziroma bi prilagoditve bile prevelike (v smislu ohranitve agilnih principov). 

 Če se z rešitvijo hkrati ukvarja več soodvisnih ekip, je potrebno izbrati agilno metodo, ki to omogoča 
(npr. LeSS), ali pa ustrezno zgraditi/prilagoditi primerno agilno metodo. 

 V kolikor ni mogoče zagotoviti, da se posamezniki vsaj določeno obdobje v celoti posvetijo projektu, 
so agilni principi zelo ogroženi. 

3. AGILNE METODE KOT VIR DODATNIH IZZIVOV 

V praksi bomo težko našli izvajanje agilnih metod popolnoma v skladu s predpisanimi pravili, kot so jih 
definirali avtorji metode. Navsezadnje je sama narava agilnih metod takšna, da jih odlikuje majhno število 
pravil, vlog, dogodkov, orodij itd., in namenoma ne predvidijo vseh možnih izzivov v realnem razvojnem 
okolju. Kot protiutež poznamo v agilnih metodah retrospektive, katerih namen je nenehno iskanje boljših 
pristopov, njihovo uveljavljanje in s tem prilagajanje metode. 

Žal vsi izzivi in prilagoditve v realnih okoljih niso in ne morejo biti naslovljeni prek retrospektiv, skratka od 
spodaj navzgor. Le redko bomo namreč srečali stabilne razvojne ekipe, ki delujejo ves čas skupaj in na 
podobnih rešitvah. Prav tako bomo v podjetjih težko našli razumevanje vodstvenega kadra, da bo vsaka 
razvojna ekipa prek retrospektiv počasi prišla do preveč prilagoditev – in za to obstajajo razlogi. Tukaj so še 
drugi viri situacij, ki večino agilnih metod (če bi jih izvajali popolnoma po črki pravil) postavijo pod vprašaj, 
vključno z najbolj banalnimi, kot so bolniške in druge neplanirane odsotnosti kadra. Zelo pogosto se srečamo 
s potrebami po zelo specializiranih znanjih znotraj več ekip. Tu so tudi kritične napake, ki napredujejo do 
strank in vsekakor zahtevajo od razvijalcev takojšnje ukrepanje – ne glede na stanje trenutne iteracije. Prav 
tako bomo (razen v primeru majhnih, mikro ali zagonskih podjetij) zelo redko srečali člane razvojnih ekip, ki 
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ne bi bili hkrati zadolženi za več rešitev. Prepletanja med nalogami različnih rešitev se sicer tipično ne dogajajo 
vsakodnevno, a na nivoju tedna je zelo pogosto velik izziv, da bi razvijalci (sploh v primeru specializiranih 
znanj) bili ves čas na voljo le za točno določen projekt. Prav tako razvijalci ne zaključijo dela na rešitvi ob 
predaji stranki – tukaj so še vzdrževalna dela, ki prav tako terjajo določen aganžma razvijalcev. Agilne metode 
tipično naslavljajo »le« razvojni del projekta. Zelo redko srečamo v agilnih metodah pristope za enostavno 
integracijo drugih aktivnosti projektov razvoja informacijskih rešitev in storitev – pa naj bo to sprotno snovanje 
zahtev, določanje prioritet, preliminarno ocenjevanje projektov, dokumentiranje (končne ali celo vmesne 
različice) rešitve, podpora operativnim ekipam pri nameščanju in vzdrževanju rešitev ipd. 

Če bi, denimo, slepo sledili metodi Scrum, ki od razvojnih ekip pričakuje ne samo nenehno »šprintanje«, 
temveč celo nenehno pospeševanje, nam takšna agilna metoda v povezavi s prej naštetimi izzivi pomeni prej 
oviro kot dodano vrednost. Obstaja večje število prilagojenih metod, a težko bomo našli takšno, ki bi v celoti 
naslovila vse podjetju lastne izzive. Zato so nujni ustrezni dodatki in prilagoditve izbranim agilnim metodam. 
A ne samo to, narava nekaterih okolij celo zahteva, da se določeni principi agilne metode vsaj delno umaknejo. 
Kot primer navedimo enega najbolj temeljnih načel agilnega razvoja: odprta, osebna, neposredna komunikacija 
med vsemi zaposlenimi, ki sodelujejo pri razvoju neke rešitve. Kako zagotoviti to načelo v primeru službe za 
zagotavljanje kakovosti? Redki bodo primeri, ko bodo testerji neko obdobje na voljo zgolj in samo eni razvojni 
ekipi in bodo na neki način del ekipe. Bolj pogosto ločena ekipa za zagotavljanje kakovosti skrbi za testiranje 
večjega števila rešitev, ki prihajajo iz različnih razvojnih ekip. Je v tem primeru sploh možna uveljavitev načela 
odprte neposredne komunikacije? Tudi če jo dopustimo, bo predstavljala nenehne motnje razvojni ekipi. V 
praksi se ravno zaradi takšnih situacij uveljavljajo tudi t.i. nerazvojne iteracije, namenjene stabilizaciji 
obsežnih rešitev, skupnim integracijskim naporom (v primeru obsežnih rešitev z večjim številom programskih 
in strojnih komponent, ki jih je mogoče preveriti le v obsežnem simuliranem okolju, avtomatizacija integracije 
ni vedno izvedljiva v celoti). Dobra praksa pa je tudi prisotnost predstavnika ekipe za vodenje kakovosti na 
dnevnih sestankih. 

Poglejmo nekaj preizkušenih prilagoditev agilnih metod – tako tistih, ki dajejo dobre rezultate, kot tistih, ki 
preizkušeno ne delujejo dobro. 

3.1. (Dovoljene in nujne) Prilagoditve agilne metode 

V literaturi je mogoče zaslediti številne prilagoditve oziroma dograditve agilnih metod. Določene prilagoditve 
(oziroma nabor prilagoditev) so tako pogoste, da so celo dobile svoje ime (npr. ScrumBut [6]). Prilagoditev ne 
uvajamo za vsako ceno – uvajamo le tiste, ki predstavljajo dodano vrednost oziroma naslovijo izziv. Poglejmo 
si nekaj najpogostejših prilagoditev: 

 Uvedba nerazvojnih iteracij – to so lahko iteracije pred razvojem, namenjene študiji uporabniških 
zahtev, snovanju arhitekture in podobno, bolj pogosto pa so to iteracije po zaključenem razvoju nekega 
nabora funkcionalsnosti in so namenjene stabilizaciji, odpravi napak, sodelovanju z drugimi službami 
in podobno. 

 Uporaba koncepta »swarming« – razvojna ekipa se v enem trenutku ukvarja le z nalogami določene 
uporabniške zgodbe. Ko je le-ta zaključena, se premaknejo na naslednjo uporabniško zgodbo. Na tak 
način se zmanjša tveganje, da bo ob koncu iteracije večje število uporabniških zgodb končanih le 
delno, skratka nedokončanih. 

 Izvajanje testiranja z zamikom ene iteracije – v izogib nesoglasjem med razvojnimi in testnimi ekipami 
se preverja le funkcionalnosti, ki so bile zaključene v prejšnji iteraciji. To sicer pomeni določen zamik, 
a po drugi strani bolj usmerjeno delo tako razvojnih, kot tudi testnih ekip. 

 V iteracijo v celoti planiramo le posameznike s širokim naborom znanj, specialiste pa samo za 
določene dneve – na takšen način lahko posamezniki svoja specialna znanja nudijo hkrati več ekipam. 

 Če je le mogoče, se v podjetjih trudijo sinhronizirati različne razvojne ekipe, da imajo le-te na isti dan 
začetek iteracije ter da so iteracije v celotnem podjetju enako dolge. Posledice tega ukrepa so pozitivne 
na več nivojih, predvsem pa je manj režije ob sklicevanju širših sestankov, komunikaciji s strankami 
(koledar iteracij je skupen za celotno podjetje), prav tako pa je olajšano sodelovanje ekip na istih 
rešitvah. 

 Uvedba vloge vodje ekipe (lahko je združena z vlogo skrbnika metodologije) in tedenskih 
usklajevalnih sestankov med vodji. Vloga vodje ekipe je dejansko nujna v primerih, ko rešitev razvija 
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več ekip. Takrat vodja ekipe predstavlja glas ekipe proti drugim ekipam, sodeluje na skupnih 
usklajevalnih sestankih ter zastopa svojo ekipo. Vodje ekip in nekdo z vlogo koordinatorja celotnega 
projekta sestavljajo vodilno ekipo, ki se sestaja tedensko. 

 Če se izkaže, da je potrebno več ekip usklajevati bolj učinkovito, je mogoče sestaviti vzporedno več-
funkcijsko tehnično vodilno ekipo. 

 Vloga predstavnika stranke ni nujno zelo tehnična – predstavnik stranke mora poznati in zastopati 
interese stranke proti razvojnim ekipam. V kolikor razvijamo tehnično zapletene rešitve, se večkrat 
pojavi poleg vloge predstavnika stranke (angl. product owner) še t.i. tehnični koordinator (angl. 
technical owner), ki dopolnjuje predstavnika stranke pri tehničnih vidikih rešitve. 

 Vse rešitve, ki jih razvijamo, niso nujno v celoti uporabniško usmerjene. Velike kompleksne (zaledne) 
komponente je zelo težko demonstrirati končnim uporabnikom. Za jasno ločitev takšnih zahtev od 
uporabniških zgodb je mogoče uvesti tudi t.i. tehnične zgodbe, za katere se že vnaprej ve, da ne bodo 
predstavljaje neposredne dodane vrednosti končnim uporabnikom. 

 Določene ekipe razvijajo gradnike rešitve (npr. zapletene zaledne sisteme, strojno opremo ipd.) skozi 
daljše obdobje, morda celo z uporabo tradicionalnih razvojnih metod. V tem primeru se v plan iteracij 
doda tudi mejnike, ko bodo takšne komponente na voljo. 

 Pogosto se v večjih razvojnih projektih izkaže, da razvojne ekipe niso popolnoma neodvisne med seboj 
– od odvisnosti v smislu, da neka ekipa potrebuje rezultat druge ekipe, pa do tega, da morata dve ekipi 
sodelovati celo v isti iteraciji z namenom realizacije uporabniške zgodbe. Za lažjo komunikacijo in 
upravljanje mreže takšnih odvisnosti se lahko na nivoju projekta uvede t.i. graf odvisnosti med ekipami 
znotraj uporabniških zgodb. Takšen graf je lahko odlično orodje pri lažji komunikaciji med 
predstavniki ekip na tedenskih sestankih. 

 V primerih, ko so razvijalci poleg razvoja nove rešitve po agilni metodi vpeti še v vzdrževalne in 
podporne aktivnosti drugih rešitev, je mogoče določen del dneva rezervirati le za delo na opravilih 
nove rešitve, v nadaljevanju pa razvijalec dopusti tudi »motnje« s terena. V skladu s takšnim 
dogovorom se tudi ob planiranju iteracije pri izračunu kapacitete upošteva ustrezen pavšal. 

 V primeru večjih, distribuiranih in dolgotrajnih razvojnih aktivnostih se lahko planiranje iteracij uvede 
na dveh nivojih (podobno kot to predvideva metoda ScrumBan, glejte [2]). Takšno planiranje iteracij 
in izdaj omogoča na eni strani lažje sledenje napredku, lažje porazdeljevanje nalog med ekipami ter 
vzporedno snovanje zahtev na drugi strani. Zahteve morajo namreč biti znane le za aktualno izdajo 
(izdaja po več iteracijah). 

 Iz več podjetij poročajo o uvedbi vloge promotorja agilnih metod (angl. agile coach). Le-ta skrbi na 
nivoju organizacije za promocijo, izobraževanje in uvajanje agilnih praks v podjetju. 

Poleg prilagoditev metode, da le-ta podpira razvojno domeno rešitev in storitev, je vedno prostor tudi za 
izboljšave. Prek retrospektiv se dejansko izboljšave dogajajo iz iteracije v iteracijo. Izboljšave metode kot 
takšne pa se v podjetjih po navadi lotevajo na več področjih [3]: 

 redno sodelovanje z notranjimi promotorji agilnega pristopa, 
 podpora vodstva, 
 usklajevanje metod na nivoju celotnega podjetja, 
 usklajevanje orodij med različnimi projekti, 
 zunanja pomoč pri uvajanju in udejanjanju agilnih pristopov. 

3.2. Negativni vplivi prilagoditev in slabe prakse 

Podobno, kot so se določene prilagoditve izkazale kot pozitivne, obstaja tudi mnogo pristopov, ki so se v praksi 
že izkazali za negativne. Določene so pričakovane in splošne, medtem ko so druge presenetljive: 

 Dobra praksa je, da se iteracije začnejo v ponedeljek, končajo pa v petek. Drugačne izbire niso 
napačne, a kot izrazita slaba praksa je prepoznana navada, da bi iteracije začenjali v petek. Morda se 
zdi mamljivo, da bi v petek pripravili vse potrebno (sestanek planiranja iteracije, ocenjevanje nalog in 
podobno) in v ponedeljek ekipa preprosto začne delati, a izkaže se, da ni dobro imeti med planiranjem 
in dejanskim začetkom dela prostih dni. 

 Antivzorec je tudi opustitev retrospektiv. Morda se zdi retrospektiva najmanj pomemben sestanek, a 
njegova opustitev onemogoča izboljšave, nadaljnji razvoj, neformalno izmenjavo izkušenj. 
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 Sestanki naj imajo standardno zasedbo, prostor in čas. Postati morajo rutina. Opuščanje in prestavljanje 
sestankov lahko vodi v zamude, manj skomunicirane rešitve ipd. 

 Dnevni sestanki naj bodo dnevni sestanki – vsak dan, kratki (največ 10 minut), na njih ne rešujemo 
težav. 

 Ločena testna ekipa je prepoznana kot antivzorec. A ker se pogosto srečujemo s situacijo, ko ena testna 
ekipa skrbi za testiranje večjega števila rešitev, ni realno pričakovati, da bodo testerji del ekipe. Slabo 
prakso je mogoče omiliti tako, da je na sestankih prisoten tudi predstavnik ekipe za vodenje kakovosti. 

 Ocenjevanje nalog z urami je antivzorec. Uporaba ur za oceno naloge povečuje stres, posledično niža 
kakovost izdelkov ter ne omogoča izboljševanja v smislu postopnega večanja učinkovitosti. V kolikor 
se koncept točk v ekipi ne obnese, so tukaj še druge možnosti. Relativno popularno je t.i. »T-Shirt« 
ocenjevanje nalog, kjer naloge ocenjujemo z oznakami XS, S, M, L, XL ipd. Trenutno največ ekip 
ocenjuje [3] trud s točkami (51%), 23% jih uporablja ocenjevanje »T-Shirt«, 13% pa jih vztraja pri 
urah. Prav tako točke ne smejo biti v nekem fiksnem valutnem razmerju z urami. 

 Antivzorec je tudi, če bi točke uporabljali za namen merjenja produktivnosti. Točke so namenjene le 
in zgolj ocenjevanju truda in sprotnega spremljanja napredka znotraj iteracije. Produktivnost se lahko 
oceni z drugimi metrikami, kot je na primer število končanih zgodb ipd. 

 Združevanje vloge skrbnika metodologije in predstavnika stranke v isti osebi je antivzorec in je lahko 
zelo nevarno. Vloga skrbnika metodologije je po drugi strani zelo lepo združljiva s članom razvojne 
ekipe. Skrbnik namreč skrbi za udejanjanje agilnih principov ter kot takšen večkrat zagovarja interese 
ekipe (ne iz vsebinskega vidika). Po drugi strani pa je predstavnik stranke tisti, ki v tem dialogu vidi 
predvsem koristi za stranko, pa četudi na račun kršitev metod dela. 

 Prioritete uporabniških zgodb morajo biti jasne (in v dovolj velikem razponu). Odsotnost prioritet 
oziroma postavljanje prioritet v smislu »najvišja prioriteta« in »vse ostalo« je antivzorec. Prioritete (pa 
naj bodo številske, besedne ali drugačne) so osnova prevzemanja zahtev v iteracijo in odločanja 
vrstnega reda razvojnih aktivnosti. 

 Pretirana uporaba metrik (npr. za spremljanje ključnih kazalcev učinkovitosti – KPI) ima lahko 
negativen učinek, saj lahko začne ekipa v prvi vrsti delovati tako, da bodo kazalci ugodni, šele 
drugotnega pomena pa je vrednost za stranko. V kolikor se vodstvo ne more izogniti merjenju 
učinkovitosti, naj to počne kolikor je le mogoče neinvazivno, razvojnim ekipam pa naj bo jasno 
razložen namen merjenja (npr. kot seznanitev z napredkom, ne pa kot mehanizem kaznovanja ekip s 
slabšimi kazalci). 

 Uporabniške zgodbe morajo biti naravnane vertikalno in ne horizontalno. To pomeni, da v tehničnem 
smislu ena uporabniška zgodba pogosto pomeni opravila od sprememb v podatkovni bazi, poslovni 
logiki kot tudi na uporabniškem vmesniku. Ideja o horizontalnih zgodbah se zdi mamljiva (npr. 
odločitev o tem, da sedaj delamo le na podatkovni bazi, potem na vmesnem nivoju, nato pa sestavimo 
vse uporabniške vmesnike), a je v popolnem nasprotju z agilnimi principi – če opravilo ne predstavlja 
dodane vrednosti za končnega uporabnika, ni potrebno, saj naj ne bi razvijali za morebitne prihodnje 
funkcionalnosti ipd. 

 V agilnih metodah naj razvojni cikel v največji možni meri postane rutina. V to spada tudi trajanje 
iteracij, ki naj bodo enako dolge vsaj v sklopu enega projekta. Iteracije različnih dolžin so sicer 
prepoznane kot antivzorec. 

4. PRIMERI »NESTANDARDNIH« AGILNIH METOD 

Ob uvedbi in uporabi agilnih pristopov imamo možnost izhajati iz določene širše sprejete uveljavljene agilne 
metode in jo prilagoditi lastnim potrebam. Morda pa je včasih celo boljša možnost, da ob upoštevanju vrednot 
agilnega pristopa in prepoznanih dobrih ter slabih praksah [7] spremenimo obstoječe razvojne metode. Pri tem 
ohranjamo prakse, ki so se v preteklosti izkazale za učinkovite ter nadomeščamo prakse, ki so se izkazale za 
vire težav. Na takšen način lahko pridemo do neke lastne metode razvoja, ki je prav tako lahko agilna, če le 
zasleduje principe agilnih metod. Navsezadnje je takšen pristop pripeljal do nekaterih zdaj že širše sprejetih 
agilnih metod (npr. Scrumban – glejte [2]). Poglejmo nekaj najzanimivejših, bolj specializiranih agilnih metod. 

Primer agilne metode podjetja Spotify [8] je požel kar nekaj zanimanja, saj so uspešno razvili in vpeljali čisto 
svojo različico agilnega razvoja programske opreme. Posamezne avtonomne razvojne skupine, ki so podobne 
razvojnim ekipam pri metodologij Scrum, so poimenovali Squad. Posamezna delovna skupina (angl. Squad) 
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se ukvarja z neko komponento večjega sistema in deluje podobno, kot ekipa pri Scrum-u. Več skupin se 
združuje v večjo enoto, poimenovano pleme (angl. Tribe). Znotraj plemen nastajajo informacijske rešitve z 
združevanjem ločenih komponent, ki nastajajo v skupinah. Vse osebe znotraj enega plemena so načeloma na 
enem mestu, kar spodbuja sodelovanje med skupinami. Vsako pleme ima tudi vodjo (angl. Tribe Leader), ki 
je zadolžen za zagotavljanje primernega okolja za vse skupine. V Spotify-ju se osebe združujejo tudi v t.i. 
Chapters. To so osebe, ki delujejo na specifičnem področju, npr. razvijalci uporabniških vmesnikov, upravljalci 
podatkovne baze ipd. Zadnji vpeljan koncept je Guild. Guild je skupnost oseb, ki jih združujejo isti interesi. 
Guild lahko tako vsebuje ljudi, ki jim je všeč fotografija, avtomatsko testiranje, spletne tehnologije ipd. Metoda 
podjetja Spotify je zanimiva, ker omogoča agilno delovanje znotraj delno matrično organiziranega podjetja 
(chapters) brez večjih težav in podpira distribuiranost (razdelitev plemena na squade). 

Kljub temu, da tradicionalne agilne metode (npr. ekstremno programirane - XP) počasi izgubljajo na 
popularnosti, se reinkarnirajo v novejših metodah. Ena izmed takšnih je »Mob programming«, ki v osnovi 
nadgradi metodo XP, pri čemer razvoj za enim strojem ni več domena razvojnega para, temveč celotne skupine. 
Skupinsko programiranje je pristop k razvoju programske opreme, kjer osebe delajo na istem problemu ob 
istem času in na istem računalniku. Pristop temelji na principih Lean in XP. 

Naslednji zanimiv pristop, ki temelji predvsem na konceptih metode Kanban, se imenuje The Arrow [10]. 
Namenjen je učinkovitemu naslavljanju izzivov, ko se z isto rešitvijo ukvarja več ekip. Metoda vsebuje devet 
glavnih komponent. Poglejmo si jih po vrsti od leve proti desni (slika 1), začenši s prioritetnim trikotnikom 
(angl. Priority triangle). V njem najdemo prioritetizirane naloge iz zahtev (angl. Backlog). Vrh trikotnika se 
nadaljuje v steze (angl. Swim lanes). Njihovo število lahko variira glede na velikost ekipe, vendar se priporoča, 
da je zaradi spodbujanja sodelovanja število stez manjše od števila članov ekipe. Vsako stezo delijo stolpci 
(angl. Columns), ki ponazarjajo procesne korake – analiza, načrtovanje, razvoj, testiranje in namestitev. Te 
stolpce je potrebno prilagoditi korakom, ki jih ima podjetje. Pod stezami je prostor za t.i. DoD (angl. Definition 
of Done). Gre za kriterije, ki morajo biti izpolnjeni v vsaki fazi (stolpcu), da se lahko naloga pomakne v 
naslednjega. Vrh puščice (angl. The point of the arrow) vsebuje vse že opravljene naloge. Ekipa si lahko tudi 
določi manjše nagrade, kjer se na primer nagradijo s torto, ko dosežejo 50 opravljenih nalog ipd. Na koncu 
puščice so zapisani še cilji (angl. Goals), ki predstavljajo splošne cilje ekipe. Vrste nalog (angl. Classes of 
service) prispevajo k še večjemu razumevanju tabele. Z zeleno lahko označimo naloge, ki predstavljajo 
sistemske nadgradnje (tehnične ali naloge vzdrževanja), z rumeno označimo nove funkcionalnosti in z roza 
hrošče v kodi. Prioritetna steza (angl. Fast line) nad stezami je namenjena izključno nalogam, ki imajo večjo 
prioriteto. S tem ko dodamo naloge na to stezo, seveda, upočasnimo razvoj preostalih nalog na tabeli. Zaradi 
tega je potrebno jasno definirati pravila glede dodeljevanja nalog na omenjeno stezo. Pomemben dodatek, ki 
ga pozna metoda Arrow, je tudi prioritetna steza, ki sistematizira motnje s terena – zadeva v prioritetni liniji 
ima prednost pred drugimi in se ji razvijalci nemudoma posvetijo, ne da bi zapustili okrilje agilne metode. 

 

Slika 1: Metoda Arrow [10] 
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Dodatno nadgradnjo metode Arrow predstavlja metoda Vulcano [11]. Le-ta v osnovi rešuje izziv, ko večje 
število ekip razvija večje število rešitev. Vulkan tako prioritetizira naloge za več ekip in prioritetizira naloge 
za več produktov, kjer so vsi produkti opisani v ločeni stezi. To delitev vulkana imenujemo vertikalna delitev, 
kjer vsaka steza predstavlja en produkt (na sliki 2: Product A, Product B in Product C). 

Vulkan je horizontalno razdeljen na tri različne prioritetne nivoje: 

 P1 (»naslednje«) – ta nivo vsebuje naloge, ki jih razvijalci lahko takoj vzamejo in začnejo z delom.  
 P2 (»kmalu«) – vsebuje naloge, ki še niso tako razdelane kot tiste, ki so v P1. Da lahko naloga preide 

iz P2 v P1, mora biti dodatno razdelana in opremljena z DoD. 
 P3 (»kasneje/mogoče«) – vsebuje naloge in ideje, ki jih bomo mogoče realizirali v prihodnosti. 

Delovni tok iz vulkana vodi na ločene Kanban table skupin. Vsaka Kanban tabela izgleda enako kot sredina 
puščice iz pristopa puščica. Na vrhu je prioritetna steza, pod njo so preostale steze, ki jih delijo stolpci in 
omejitve DoD.  

Pristopa vulkan se lotimo tako, da na tedenskih sestankih definiramo, katere naloge bodo pristale v P1. Ko ima 
ekipa prosto mesto, vzame nalogo in jo postavi v stolpec »Ongoing«. Nastalo prosto mesto v P1 ostane prazno 
in ga ne zapolni razdrobljena aktivnost iz P2. 

Tudi pristop vulkan pozna prioritetne linije, namenjene neplaniranim opravilom, ki prejmejo najvišjo 
prioriteto. 

Ta pristop jasno določa mejo med »Kaj« in »Kako«. Vodstveni kader določi, kaj je potrebno narediti in nato 
ekipa določi, kako bodo to naredili. 

 

Slika 2. Metoda Vulcano [11] 
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5. ZAKLJUČEK 

V članku smo poizkusili pokazati, da agilne metode razvoja informacijskih rešitev in storitev sicer omogočajo 
mnoge izboljšave v razvojnih projektih, a same po sebi še ne pomenijo pozitivnih sprememb. Še več. Ob 
njihovi neustrezni vpeljavi se lahko pojavijo nove težave, pasti in zanke. V članku smo pokazali tudi, da do 
agilne metode lahko pride podjetje tudi s pomočjo prilagoditve obstoječih razvojnih procesov ali celo s 
snovanjem lastne agilne metode. 

Ker v večini podjetij splošna agilna metoda ne more biti neposredno uporabljena, so prilagoditve nujne. V 
članku smo zato poudarili tudi in predvsem prakse, ki so se že izkazale za antivzorce (ideje, ki na prvi pogled 
izgledajo odlične, a njihova uvedba ima slabe učinke). Pri tem je potrebno vedeti, da so agilne metode in 
njihove prilagoditve odvisne predvsem od okolja, kjer bodo uporabljene. Na primer, pristopi za upravljanje 
porazdeljenih skupin so nujni, če se z enim produktom ukvarja več ekip. Taisti pristopi lahko imajo po drugi 
strani v enostavnejših projektih, ki jih obvladuje le ena ekipa, negativne posledice.  

V sklopu trenda, ko želi večina podjetij postati agilna, smo tudi jasno opredelili, da tradicionalne, na slapovnem 
modelu temelječe metode razvoja še niso preteklost, temveč celo doživljajo novo pomlad v sklopu t.i. 
bimodalnih podjetij. 

Pri uvedbi agilnih metod, pa naj bo to neka uveljavljena metoda, prilagojena metoda, ali pa povsem lastna 
razvojna metoda, je potrebno vedno izhajati iz principov in vrednot, ki jih agilnost zagovarja. V članku smo s 
primeri pokazali, na kakšne načine je to mogoče narediti. 
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1. INTRODUCTION 

Our company was acting so far mostly like a typical software company in the area, namely concentrating 
mainly on software development. We used to deliver tailor-made solutions based on our flagship product to 
the customers and the customers have taken over the operations of the solution. This has been more or less a 
standard approach in the Telco Industry for a very long time. Latest advancements in the IT industry have led 
to the widespread use of Cloud Computing and Software As A Service (SAAS) offerings. We are observing 
that this trend is gaining momentum also in the Telco Industry. Telecom Operators are slowly moving from 
proprietary on premise solution to SAAS solutions hosted in the cloud. 

In one of our latest projects we were given an opportunity to build and operate a platform as a fully managed 
solution for Tier 1 Telco Operators. While we are present in this business already for a while, we have faced 
several new challenges. So far, we were offering several services in isolation from several departments 
(product, integration services and operations support). In the aforementioned project, we were asked to build 
a platform based on our flagship product and to host and operate the platform as well.  

This has set us in front of new challenges where we needed to rethink our delivery model and our organisational 
structures. As we already use agile principles, the direction of DevOps seemed a natural next step to follow. 
While the project is still on-going and we are still yet to setup some structures, we would like to share our 
lessons learned so far and highlight challenges we have observed. 

The organisation of the paper is as follows: next section provides a brief overview of DevOps evolution. 
Section 3 is providing insight into further developments of DevOps. In the following section we present a case 
study based on the aforementioned project. Final 5th Section summarizes lessons learned and concludes the 
paper. 

2. DEVOPS EVOLUTION 

Start of the DevOps initiative can be traced back to 2008. Patrick Debois, a software developer and consultant, 
was interested beyond pure development. He has identified a gap in software companies where typically 
development and operations are split in different departments with different goals and vision. He tried to raise 
awareness of this gap and motivate for closer collaboration between development and operations at various 
software conference with little success [1]. 

The breakthrough has been achieved a year later, at the Velocity 2009 conference, where John Allspaw and 
Paul Hammond gave a talk “10+ Deploys Per Day”1 based on their experience of collaboration between 
Developers and Operations at Flickr. After this conference, Patrick Debois organised a conference 
DevOpsDays in Gent Belgium. The conference has been a big success and the term DevOps has been coined 
[1], [2]. 

There is no central authority that defines or streamlines DevOps. In the same manner, there is also no single 
definition of DevOps. We have selected two definitions, which in our opinion describe very good what DevOps 
is about: 

 “DevOps is the practice of operations and development engineers participating together in the entire 
service lifecycle, from design through the development process to production support” [2] 

 “DevOps is the combination of cultural philosophies, practices, and tools that increases an 
organization’s ability to deliver applications and services at high velocity: evolving and improving 
products at a faster pace than organizations using traditional software development and infrastructure 
management processes. This speed enables organizations to better serve their customers and compete 
more effectively in the market.” [3] 

DevOps has its foundations in the agile software development movement. One of the key principles of agile 
manifesto are “Individuals and interactions over processes and tools” and “Working software over 
comprehensive documentation” [4]. According to these two principles, we can regard DevOps as a further 
evolution where we go beyond only development activities and development teams and bring together 

                                                 
1 The full talk can be viewed on the internet: https://www.youtube.com/watch?v=LdOe18KhtT4 
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development, quality assurance and operations with the ultimate goal to deliver software fast and efficiently. 
Figure 1 shows DevOps as intersection across different roles in a typical software development life cycle. 

 

Figure 1: DevOps Structure [5] 

Amazon is one of the leaders in the DevOps field from two perspectives: (a) the organisation is fostering 
DevOps principles when developing internal systems and (b) is providing infrastructure and toolset as service, 
which enables others to implement DevOps principles inside their organisations. One of such service providers 
is Netflix, which uses Amazon AWS to deliver streaming video to millions of viewers worldwide. Key enablers 
of DevOps are according to Amazon following [3]: 

 Continuous Integration: “Continuous integration is a software development practice where 
developers regularly merge their code changes into a central repository, after which automated builds 
and tests are run. The key goals of continuous integration are to find and address bugs quicker, improve 
software quality, and reduce the time it takes to validate and release new software updates.”, 

 Continuous Delivery: “Continuous delivery is a software development practice where code changes 
are automatically built, tested, and prepared for a release to production. It expands upon continuous 
integration by deploying all code changes to a testing environment and/or a production environment 
after the build stage. When continuous delivery is implemented properly, developers will always have 
a deployment-ready build artefact that has passed through a standardized test process.”, 

 Microservices: “The microservices architecture is a design approach to build a single application as a 
set of small services. Each service runs in its own process and communicates with other services 
through a well-defined interface using a lightweight mechanism, typically an HTTP-based application 
programming interface (API). Microservices are built around business capabilities; each service is 
scoped to a single purpose. You can use different frameworks or programming languages to write 
microservices and deploy them independently, as a single service, or as a group of services.”, 

 Infrastructure as Code: “Infrastructure as code is a practice in which infrastructure is provisioned 
and managed using code and software development techniques, such as version control and continuous 
integration. The cloud’s API-driven model enables developers and system administrators to interact 
with infrastructure programmatically, and at scale, instead of needing to manually set up and configure 
resources. Thus, engineers can interface with infrastructure using code-based tools and treat 
infrastructure in a manner similar to how they treat application code. Because they are defined by code, 
infrastructure and servers can quickly be deployed using standardized patterns, updated with the latest 
patches and versions, or duplicated in repeatable ways.”. 

The list above is not complete nor exclusive, meaning that if we want to introduce DevOps in the organisation 
it is not a precondition to have all of the above enablers on one hand, and on the other hand, there are some 
additional enablers which are not lister above, e.g. tools for configuration management (puppet, chef, ansible, 
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cfengine), orchestration (zookeeper, noah, mesos), monitoring. Ernest Mueller has described DevOps as a list 
of things that DevOps is not [2]: 

 DevOps is not complete a complete replacement for Operations, rather it is its extension, which has 
developed out of the need in the Operations community. 

 “DevOps is also not simply implementing a set of tools.” 
 DevOps is not only about Developers and Operations, but it also includes other roles in the software 

development cycle like Quality Assurance (QA), security experts, network administrators, etc. 

3. BIZDEVOPS OR DEVOPS 2.0 

Fast delivery of high quality software is not enough on the long term to keep competitive advantage. With the 
technological boom, which we are experiencing in the last years, the consumers are expecting immediate 
delivery of near-perfect software. In order to stay ahead of the competition, it is essential to deliver innovative 
and flawless solutions the end users need. This challenge leads to emergence of BizDevOps (Business, 
Development and Operations) or DevOps 2.0 as some prefer to call it. BizDevOps is about extending the 
feedback loop benefits of dev and ops to the entire organization: marketing, sales, product, dev and ops [5]. 

BizDevOps represents a sane step back from the technology and focuses on the customer, customers’ needs 
and customer value. It is all about tearing down barriers inside an organisation and jointly focusing on the 
customer in order to deliver the best service or solution possible. Figure 2 shows extension of typical DevOps 
roles with additional BizDevOps roles. 

BizDevOps is already in use by some of the biggest companies (Amazon, Google and Facebook). At its heart, 
it is about all three groups working together from the beginning to rapidly create and fine-tune a product that 
customers actually want. Like DevOps, it breaks down the silos, but this time, that includes the business silo 
as well. [6] 

 

Figure 2: BizDevOps or DevOps 2.0 structure [5] 

Leon Fayer, vice president at OmniTI in Fulton, Md warns that developers have “got to stop assuming their 
job is to just sit there and write code, their job is how to make the business better and how to make the company 
better” [6]. "You can still focus on writing code, but put the customer first," said Stephen Elliot, vice president 
of research and DevOps at IT market research firm IDC. "You are a developer, so you need to know who you 
are writing the code for. How much information do you have about that customer? Do they like the existing 
end product? If you have a mature product and you're dealing with a feature backlog, what should be 
prioritized?" [6]. 
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4. CASE STUDY 

As already outlined in the introduction, we were given an opportunity to build and operate a platform as a fully 
managed solution for Tier 1 Telco Operators. With this project, we are going beyond just delivery of the 
software, we need to provide to the customer the complete solution including hosting and operations. In such 
a complex scenario, it is natural to involve stakeholders representing business, development and operations. 
We have brought these stakeholders to work closely with each other within project organization. Project 
members still belong to their departments and at the same time, they are assigned project roles. In this manner 
people from different departments work closely together with the objective to bring the best possible solution 
to the customer. 

Operations representatives are taking part in the design and development activities. At the same time, business 
representatives are taking part in development and operations activities as well. As the platform will be 
operated for the customer, customers’ business and IT people are working closely with our teams. 

Scrum has been chosen as software development method. Due to specific and complex contracts, we are 
limited in some aspects. One of such key limitations is that the platform first needs to be built before it can be 
operated and before the feedback is gathered from the use of the system. As such, we are currently 
concentrating mainly on design and build activities. The gap to operations is filled by subject matter experts 
taking part in those activities. These operations experts are knowledgeable at operating solutions based on the 
same product. 

Besides typical Scrum roles (product owner (PO), scrum master (SM), development team) we have 
additionally following roles: 

 Business analysts (BA) are representing business and like product owners are working closely with 
business and IT people on customers’ side. Within the project, they are responsible that business needs 
are fulfilled by the platform by defining and aligning business process and business examples. 

 Quality engineers (QE) are part of scrum teams and are involved from epic definition to delivery of 
the software. When epics are designed, QEs provide valuable feedback to POs and BAs and define 
high level test scenarios. During preparation of user stories, they make sure that test scenarios are 
defined for the defined acceptance criteria. During the implementation, QEs take care that the 
implemented functionality meets the quality criteria. All those activities are being done in parallel as 
at any given point new user stories and epics are being defined, while other are being implemented. 

 Operations (Ops) is also taking part at design and development activities in order to make sure that 
operations aspects have also been covered sufficiently and provide valuable know-how from lessons 
learned when operating the product for other projects. 

 Software Architect (SWA) is overall responsible for technical implementation aligning across several 
scrum teams working on the project. 

Figure 3 shows the design process. Product owner and business analyst work jointly on an epic and are getting 
feedback from operations, QEs and development team during epic definition. Before the epic is shared with 
the customer, the document is reviewed by all stakeholders (BA, QE, Ops, SWA). After internal review, 
workshop with the customer is organised. In the workshop, the epic is discussed with business and IT 
representatives at the customer side. After the epic is aligned with the customer, it is released for development. 

After each Sprint end, development teams present developed functionality to internal audience (other 
development teams, POs, BAs and Ops). Once all user stories for a given epic are implemented, the epic as 
whole is demonstrated to the customer by BA and PO. 

One of key facilitating tools to improve collaboration among different groups (business, development, 
operations, quality assurance) is what we call the story book. The story book is a living document and spans 
across all epics and user stories. It includes following items: 

 Concrete example customers and products, 
 personas (typical actors of the system), 
 stories - concrete scenarios based on business process, personas and examples customers and products. 
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Story book is used throughout the whole life cycle – during preparation of epics and user stories, during design 
workshops with the customer, during implementation, test and demos. The idea is to use scenarios based on 
concrete real-world examples and to use the same data set among stakeholders – from business people at the 
customer to testers in the scrum teams. As soon the story book is being extended, examples are implemented 
as seed test data. At any point in time, any stakeholder can open a demo system and see how scenarios and 
examples from definition are realised in the platform.  

 

Figure 3: Epic preparation process 

Continuous integration, continuous delivery and infrastructure as code is setup internally. Due to contractual 
limitations and due to integration of high number of external systems, we are still working with low number 
of releases, which are carefully planned upfront. Microservice architecture enables us to better handle the 
complexity of high number of external systems. By having potentially up to 150 external systems, it is essential 
to be able to exchange quickly only malfunctioning items or extended functionality with as small impact to 
other external systems as possible. Continues delivery based on microservice architecture enables us to handle 
this much more efficiently with less resources. 

5. CONCLUSION 

BizDevOps or DevOps 2.0 is not only about involving the business, it is much more than that. Principally, 
BizDevOps is about customer centricity – it is about how to maximize customer value, how to efficiently 
deliver solutions that meet customer needs and expectations. Tearing down barriers and empowering 
communication and collaboration between business, development and operations is just a logical next step and 
continuation of principles of agile software development (i.e. “individuals and interactions over processes and 
tools”, “Working software over comprehensive documentation”). 

In the paper, we have presented a use case of a possible collaboration model between those different groups. 
While we have made significant steps forward in collaboration among departments and automation of the 
delivery chain as described in the previous chapter, there are still some challenges ahead: the overall lead time 
of designing, implementing and rolling out new features to production environment, still takes considerably 
long time. Internal process as well as technical enabler are available to reduce significantly the overall lead 
time, however contractual setup does not allow to leverage sufficiently all these new opportunities. 

Introduction of DevOps and BizDevOps for companies, which build, operate and deliver IT services/solutions 
directly to end-users (e.g. Google, Amazon, Netflix), is a matter of internal organisation and culture. For 
companies which build software for the market, be it off-the shelf or custom software, it is much more 
complicated to implement DevOps or BizDevOps principles. One of the main challenges we see is that legal 
frameworks do not follow technological advances and all possibilities they offer. 

In the segment where we are active, there is still clear tendency towards fix-price and fix-scope contracts. Such 
contracts are conflicting with the aforementioned principles of agile software development. In order to reduce 
perceived risk at both sides, a lot of energy goes into narrowing down solution upfront. The challenge is how 
to setup contracts and collaboration models in order to leverage opportunities that these new models offer. 



94 OTS 2017 SODOBNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN STORITVE  
Boštjan Grašič: The challenges of BizDevOps realization 

 
 
Lastly, we would like to highlight common fallacies of Agile and DevOps pointed out by Verona, Swartout 
and Duffy [1]: 

 “We are not working in an Agile or DevOps-oriented manner simply because we have a morning 
stand-up where we drink coffee and chat about the weather. We don't have a DevOps pipeline just 
because we have a Puppet implementation that only the operations team knows anything about.” 

 “It is very important that we keep track of our goals and continuously question whether we are doing 
the right thing and are still on the right track. This is central to all Agile thinking. It is, however, 
something that is manifestly very hard to do in practice. It is easy to wind up as followers of the cargo 
cults.” 

 “When constructing deployment pipelines, for example, keep in mind why we are building them in the 
first place. The goal is to allow people to interact with new systems faster and with less work. This, in 
turn, helps people with different roles interact with each other more efficiently and with less 
turnaround.” 
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Povzetek: V svetu programskega razvoja obstaja nekaj konstant. Ena izmed njih je zagotovo 
dejstvo, da vsak večji programerski podvig, če se ga lotimo pravilno, slej kot prej kliče po obvezni 
uporabi unit testov. Pri tem se programerji poslužujemo številnih orodij, ki omogočajo 
avtomatizirano ali kako drugače olajšano testiranje. Pripomočkov je ogromno, v tem prispevku 
pa se bomo osredotočili na tistega, ki je meni najbližje: Mockito. Pogledali bomo pogoste napake, 
ki jih programerji delamo, ko pišemo unit teste s pomočjo Mockita. Slednje bomo poskusili 
malenkost razčleniti, ugotoviti, zakaj se sploh kvalificirajo kot napake, in priti do načina, kako se 
jim izogniti. 

Ključne besede: Mockito, napake, JavaEE, unit, test 

 

                                                 
NASLOV AVTORJEV: Jan Grilanc, Comtrade d. o. o., Ob Dravi 6, 2000 Maribor, Slovenija e-pošta: 
jan.grilanc@comtrade.com 
 
DOI https://doi.org/10.18690/978-961-286-040-0.10 ISBN 978-961-286-040-0 
© 2017 Univerzitetna založba Univerze v Mariboru 
Dostopno na: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/229 



96 OTS 2017 SODOBNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN STORITVE  
Jan Grilanc: Mockito – pogoste napake in kako se jim izogniti 

 
 

1. UVOD 

Programiranje kot panoga je precej interesanto z vidika hitrih in pogostih sprememb – od novih pristopov in 
programerskih jezikov, do filozofije »pravilne« uporabe slednjih. Stvari se zelo hitro lahko zataknejo že pri 
izbiri orodij, ki jih pri tem uporabljamo. Običajno na koncu prevlada osebna preferenca, v nekaterih primerih 
pa kar predpisane smernice podjetja. 

V navalu novitet najdemo tudi malo morje pripomočkov, ki skrbijo za konsistentnost in kvaliteto napisane 
kode, med njimi npr. ogrodja, kot je Mockito. S tem, ko žrtvujemo nekaj časa, sicer namenjenega razvoju, da 
namesto pisanja nove, najprej zagotovimo pravilno obnašanje obstoječe kode, si na dolgi rok potencialno 
prihranimo čir na želodcu in vsaj za pest sivih las. 

Vse skupaj se začne že na nivoju unit testov. Kot namiguje samo ime, gre za testiranje minimalnih, usmerjenih 
blokov kode (»unit«). Ne samo, da z njimi (v mejah normale) zagotovimo željene rezultate opazovanih kodnih 
segmentov; pridobimo tudi hiter vpogled v problematične cone, ki se pojavijo kot posledica vseh kasnejših 
sprememb, kar pride najlepše do izraza v večjih razvojnih ekipah, kjer zaradi obsežnosti projektov pogosto 
nihče ne pozna celotne zgodbe. Unit testi ob redni uporabi lahko razbremenijo programerja, ki se ima možnost 
v miru posvetiti razvoju nove funkcionalnosti, in pri tem ne rabi konstantno imeti v mislih možnih posledic na 
staro kodo. 

Kljub temu je pisanje takih testov lahko zamudno. Največja ovira se pojavi v obliki zunanjih virov, ki nas v 
okviru testiranega segmenta sicer ne zanimajo, so pa zaradi takšnih in drugačnih razlogov nujno potrebni pri 
izvajanju kode. S seboj pogosto prinesejo daljše, obsežnejše pripravljanje terena, kot kreacija samega testa. 
Poleg tega predstavljajo zelo suhoparno delo – aktivnost, na katero smo programerji kolektivno alergični.  

K sreči ročno pisanje virov že dolgo ni več potrebno, v izogib »šablonski« tlaki pa služi široka paleta ogrodij 
za enostavno ustvarjanje njihovih nadomestkov (»mock«), ki program prepričajo, da med izvajanjem testov 
uporablja vse potrebne eksterne resurse. Kot že omenjeno, sem spada tudi Mockito. Če je verjeti StackOverflow 
spletni strani, gre celo za enega izmed najbolj pogosto uporabljanih orodij s tovrstnim namenom [1]. 

Cilj tega članka je obravnava bolj ali manj pogostih napak, ki jih delamo programerji ob uporabi Mockita, 
nekje na pol poti med obvezno konzumacijo kofeina in produkcijo kode. Glede na vedno širšo posvojitev in 
integracijo omenjenega ogrodja v delovni proces, ima tak pregled nek smisel, velja pa zapisati kratko 
opozorilo: morda se vam bodo pričujoči primeri zdeli osnovni, celo preosnovni; sam sem mnenja, da obnovitev 
osnov nikoli ne škodi, zdravi, razčiščeni elementarni pojmi pa tvorijo močno podlago za kasnejše podvige v 
svetu unit testov. 

2. NA HITRO O IZRAZOSLOVJU 

Preden zagrizemo v glavno tematiko tega članka, je prav, da osvežimo nekaj temeljnih izrazov1. Omenili smo 
že nadomestke, bolje znane pod nazivom »mocks«. Slednji so ustvarjeni preko dedovanja, kančka črne magije 
ter – posebna sort čarovnije sama po sebi – šcepca refleksije. Predstavljajo »lažne« inačice razredov, ki bi jih 
brez uporabe Mockita ali podobnih ogrodij (npr. JMockit, EasyMock...) morali sami instancirati in vključiti v 
unit teste, katerih koda pod drobnogledom se na njih sklicuje v svojem drobovju. Kreacija nadomestkov 
običajno ni bolj kompleksna od enovrstičnega izraza, dovolijo pa nam, da skozi njih preverimo pričakovano 
obnašanje testiranih segmentov. 

Ker želimo kontrolirati vedenje ustvarjenih nadomestkov, potrebujemo nek način, kako to doseči. Tu nastopijo 
»stubs« ali – oprostite mojim vprašljivim prevodom – štrclji. Ko hočemo zagotoviti, da neka metoda, obstoječa 
v okviru kateregakoli nadomestka, vrne ustrezno vrednost, uporabimo »stub«. Preko njih torej podajamo 
vrednosti testirani kodi, brez njih pa bi ob klicu specifičnih metod dobili v odgovor kar null, 0 ali false. 

 

                                                 
1 Izrazoslovje je tudi v angleško govorečem svetu na tem področju precej razgibano. Obstaja več pristopov in pogledov, 
ki nekoliko drugače dojemajo posamezne pojme, zato je toliko bolj pomembno, da jih vsaj na hitro omenimo tudi v tem 
besedilu, v samo smenatiko se temu navkljub ne bomo spuščali pregloboko. 
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Ustvarili smo nadomestke, priredili njihovo obnašanje s štrclji in pognali test. Ostane nam le še preverjanje 
rezultatov. Tega dosežemo s klicem metode »verify«, ki npr. preveri s kakšnimi argumenti je bila neka metoda 
klicana. 

 

Slika 1: Potek testiranja z Mockito ogrodjem [2] 

3. POGOSTE NAPAKE OB UPORABI MOCKITO OGRODJA 

3.1. Kompleksne Mockito rešitve kot odraz kompleksne kode 

Najbolj pogosta napaka je hkrati tudi najenostavnejša. Priznam, tudi sam sem jo že večkrat zakrivil.  

Zgodi se, da začnete pisati test, za katerega pričakujete, da bo relativno kratek in ne bo zahteval večjega števila 
nadomestkov. Po prvem neuspešnem poskusu poganjanja testa ugotovite, da je situacija pravzaprav bolj 
težavna, kot ste si sprva predstavljali in bo potrebnih vsaj še nekaj nadomestkov. Cikelj se nato kmalu ponovi, 
hkrati pa ugotovite, da npr. nujno rabite dostop do specifične privatne metode, kar vam v okviru Mockita 
seveda ni omogočeno. Pol ure kasneje je kompleksnost testa skokovito narasla. Zalotite se pri iskanju navodil, 
iskalna fraza pa zveni nekako takole: »How to install and use PowerMock«... 

Problem tu običajno izhaja iz dejstva, da operiramo s slabo zastavljeno kodo, ki nas sili v napredne karafeke 
pisanja unit testov. Mnogo ljudi rešitev najde v naprednih orodjih (zgoraj omenjeni PowerMock je precej 
popularna izbira), kar je validen pristop, pod pogojem, da razumemo izbrano orodje in vemo kaj se dogaja pod 
pokrovom motorja – v nasprotnem primeru si lahko namesto preproste bližnjice nakopljemo še več dela. 

Alternativa? Sprehod skozi vprašljivo kodo in temu neizogiben »refactoring«, oziroma preoblikovanje 
problematičnih segmentov. Mockito nas v tem pogledu dejansko sili v čim boljšo optimizacijo kode, saj je 
baziran na dedovanju, kar pa za seboj potegne precej močno posledico: ne moremo spreminjati povratnih 
vrednosti privatnih metod ter vsebine privatnih polj, torej slednjih pravzaprav sploh ne moremo (in jih po 
principih lepega programiranja tudi ne smemo) testirati. Ostaneta nam dve opciji: razmislimo, če omenjeni 
elementi resnično potrebujejo »private« naziv in ne morda »protected«, ali pa preoblikujemo kodo, tako da bo 
bolj skladna s smernicami objektno orientiranega programiranja, kjer ne bo potrebe po spreminjanju takšnih 
metod. 

Seveda ne gre vedno vse tako tekoče. Predvsem v okviru večjih, starejših (»legacy«) projektov, pogosto 
nimamo možnosti spreminjanja obstoječe kode; kaj šele, da bi se lotili večjih posegov! V takih primerih ne gre 
drugače, kot da se opremo na druga orodja (npr. JMockit). 

3.2. Agresivno »mockanje« 

Ustvarjanje nadomestkov in njihova uporaba sta relativno lahka. Problem nastane, ko se začnemo preveč 
zanašati na njihovo priročnost. 

Pogosto je npr. lažje in hitreje ustvariti kar konkretne objekte in nadomestki niti niso potrebni. S tem si lahko 
prihranimo malo morje stubov, ker ni več potrebe po nadzoru obnašanja takšnih virov. Agresivna, prepogosta 
uporaba mockov poskrbi, da koda začne trpeti z vidika berljivosti, kljub temu, da se je sama Mockito sintaksa 
skozi leta precej popravila. Poleg tega se pojavi vprašanje, kaj sploh testiramo, če je vse kar vključimo v naše 
teste zgolj nadomestek. 
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Edini način, da se izognemo takim težavam, je da poskrbimo za zmeren pristop in ne izkoriščamo Mockito 
ogrodja po nepotrebnem. Potrebno se je vprašati naslednje:  

 Obstaja možnost, da uporabim kar potrebovani vir? 
 Je kreacija tega vira prekomerno zapletena oz. ima za posledico ogromno statičnih nastavitev? 
 Imamo potrebo po nadzoru in usmerjanju povratnih vrednosti določenih metod znotraj potrebovanega 

vira? 

3.3. Zamenjava klicev »assert« z »verify« 

Ko govorimo o objektno orientiranem programiranju, v isti sapi govorimo o delegaciji [3]. Preprosta, a 
vsekakor centralna in pomembna ideja; različni razredi imajo pripadajoče metode, ki opravijo njim specifično 
delo. Ko razred A potrebuje informacijo, ki je izven njegove domene, se sklicuje na temu ustrezno metodo v 
drugem, primernem razredu. 

Mockito nam omogoča klic metode verify na nadomestkih, s katero preverimo, če je bila izbrana metoda v 
njegovem repertoarju dejansko poklicana med izvajanjem testa. Z nekaj dodatnega dela lahko preverimo tudi 
vrstni red izvedbe metod, v primeru, da imamo opravka z več kot eno. Tu se srečamo s potencialnim 
problemom: z verify ne vzamemo pod drobnogled testiranega segmenta, pač pa delegirano funkcionalnost (i.e. 
stranski učinek [4]). 

Nevarno postane, ko verify izpodrine dobri stari Junit assert, s katerim lahko npr. preverimo vrnjene vrednosti 
izbranega testiranega segmenta. Namesto, da bi preverili rezultate, se zanašamo na pravilnost izvedene kode z 
vidika postranskih metod – pojavi se vprašanje smiselnosti takega testiranja, še posebej, ko je verify naša edina 
opcija; takšna koda običajno kliče po preoblikovanju. Dobri unit testi naj bi se zanašali na assert in ne verify.  

 

Slika 2: Delegacija in Mockito verify (SUT – System Under Test) 

3.4. Testni razredi in vohuni 

Mockito ponuja (oz. bolje rečeno, ne preprečuje) ustvarjanja »spy« struktur nad razredi, katerih vsebino 
testiramo.  

Spy objekti so v resnici neke vrste »wrapper« (ovoj) strukture nad dejanskimi razredi. Velja omeniti, da morajo 
biti sami objekti v tem primeru instancirani po običajni poti, njihove metode pa so prosto dostopne v okviru 
testa, razen če za posamezno metodo nastavimo stub odgovor. 

Možno je torej uporabiti takšno stukturo nad testiranim razredom. Vprašanje pa je, če je to smiselen pristop?  
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Recimo, da želimo preveriti delovanje krajše metode, ki obsega nekaj pogojnih stavkov, glede na izpolnjene 
pogoje pa vrne true ali false (boolean). Do te točke nimamo problema. Sedaj pa predpostavimo, da so vsi 
pogoji v omenjenih stavkih v resnici klici različnih metod znotraj istega razreda. Za potrebe tega testa nas ne 
zanima, kaj delajo ostale metode, osredotočeni smo le na osrednji klic. Sliši se smiselno, da preko stubov 
priredimo vse vrnjene vrednosti, ki niso del testa, ter tako vplivamo na potek glavne metode. 

In tu se stvari potencialno zalomijo. Kot v domala vsakem aspektu programerskega sveta, hitro naletimo na 
nasprotujoča si mnenja. Glasovi, ki evangelistično zagovarjajo čim bolj zdrav pristop k pisanju testov, bodo 
hitro pripomnili, da je takšno testiranje nagnjeno k napakam (vsak stub sestavimo in kontroliramo sami, ljudje 
pa smo zmotljive živali) in da v resnici na tak način testiramo spy objekt namesto testnega. Takim podvigom 
se je torej bolje izogibati, potreba po njih pa nakazuje na prezapletenost testiranega razreda in kliče po – vsi 
skupaj zdaj, prosim, enoglasno – preoblikovanju kode [5, 6]. 

3.5.  »Deep stubs« 

Predstavljajte si, da testiramo segment, ki je odvisen od nekega vira, ta pa je dodatno odvisen od nekega tretjega 
resursa, ki ima morda spet druge potrebe. Pred nami je klasičen primer večnivojskih odvisnosti. Mockito nam 
prav zato že nekaj časa ponuja opcijo, odzivno na ime »deep stub«. Gre za pristop, kjer ni nuje po več 1-
nivojskih stubih. Slednje nadomesti kar ustrezno anotiran klic, podprt z enim samim (verižnim!) stubom. Ne 
samo, da imamo manj dela, tudi testna koda je posledično bolj berljiva, nam pa je zjutraj lažje vstati, v 
zavedanju, da smo si prihranili nekaj tlake. Vse bi bilo super, če ne bi obstajal Demetrin zakon (»Law of 
Demeter« [7]). 

 

Slika 3: Boginja Demeter [8] 

Zakon je sila enostaven in se ga da precej hitro opisati v treh korakih: 

 Vsaka »enota« mora imeti omejeno znanje o ostalih enotah, oz. le znanje o tistih, ki so ji blizu. 
 Vsaka enota se lahko pogovarja samo s svojimi prijatelji in ne z neznanci. 
 Pogovarjanje naj pravzaprav poteka le z bližnjimi prijatelji. 

V okviru objektno orientiranih jezikov, kot je Java, se LoD prevede na nivo objektov in metod. Objekt A lahko 
kliče metodo objekta B, ni pa zaželjeno, da skozi B izvede klic metode v objektu C. Na ta način skrivamo 
informacije med posameznimi elementi programa, kar na dolgi rok običajno prispeva k bolj prilagodljivi in 
lažje nadgradljivi kodi. 

Kljub temu, da nas Mockito večino časa sili v pisanje boljše kode, se deep stub zdi kot potuha. Dejstvo je, da 
je bila pričujoča funkcionalnost dodana za potrebe testiranja stare (legacy) kode, kar poudarjajo tudi njeni 
snovalci, istočasno pa priporočajo, da se ji na dolgo in široko izognemo, če je le mogoče. 

Rešitve verjetno ne rabim posebej poudariti, a se kljub temu težko vzdržim dobrega refrena: preoblikovanje 
kode!  
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3. ZAKLJUČEK 

Pogledali smo si nekaj problematičnih pristopov v okviru pisanja unit testov, pod okriljem Mockita, in 
ugotovili, da sta vzrok in rešitev problema praktično vsakič enaka. Realno gledano se je sicer zelo težko 
izogniti v tem prispevku opisanim situacijam, zato vzemite nasvete z žlico soli – tisto ta veliko, za nedeljsko 
govejo juho. Prav je, da stremimo k čim bolj optimalni kodi, a nikoli za vsako ceno. Vsem, ki iščete rdečo nit 
ali nauk na koncu zgodbe pa ponujam naslednjo misel: če se najdete v zgornjih opisih, ne spreminjajte vašega 
pristopa, le izognite se ekstremom. Vedno obstaja srednja, boljša pot. 
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Povzetek: Avtomatsko prevzemno testiranje (angl. acceptance testing) dandanes igra ključno 
vlogo pri agilnih principih razvoja programske opreme. Kljub temu se implementacije 
avtomatskega prevzemnega testiranja v različnih sistemih močno razlikujejo. Za potrebe 
testiranja zavarovalniškega sistema uporabljamo v našem podjetju različne metodologije. V 
prispevku se bova osredotočila na izkušnje pri razvoju in uporabi dveh ogrodij, ki sta plod dela 
pri več mednarodnih projektih in skupaj zagotavljata ustreznost celotnega sistema; tako 
uporabniškega vmesnika kot tudi ustreznost vseh poslovnih procesov in pravil. Prvo izvajamo s 
pomočjo domensko specifičnega jezika, ki temelji na odprtokodnem ogrodju Selenium ter slednje 
z manipulacijo vrednosti v podatkovnem modelu in preverjanjem rezultatov spremenjenega 
podatkovnega modela. Čeprav se običajno tovrstna testiranja izvajajo na strankini strani, jih za 
čim hitrejšo zaznavo napak, uporabljamo že med samim razvojem in dostavi vsebine, z uporabo 
zvezne integracije. 
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1. UVOD 

V podjetju se ukvarjamo z razvojem standardne programske opreme za zavarovalnice na področju Evrope in 
bližnjega vzhoda. Pri razvoju koristimo agilne pristope vodenja projektov, s katerim se lahko hitreje in bolj 
učinkovito prilagajamo strogim strankinim zahtevam. Uporabljamo metodologijo ekstremnega programiranja1 
in delno tudi SCRUM-a, ki skupaj v praksi zagotavljata izvedbo vrednot izraženih v dvanajstih principih 
Agilnega manifesta. Eden izmed teh je: “Delujoča programska oprema je primarno merilo napredka.” [1] S 
tem nam zagotavljanje ustreznosti delovanja predstavlja pomembni del razvoja, kar lahko dosežemo z uporabo 
različnih načinov testiranja. Le-ta nam pri zvezni integraciji in dostavi vsebine omogočajo tudi hitro zaznavo 
napak v delovanju. 

Z uporabo različnih tehnik testiranj skušamo čim bolje pokriti delovanje sistema, tako posameznih delov kot 
tudi celote, zaradi česar smo v podjetju razvili dva različna pristopa. Delo nam nekoliko olajša jedro sistema, 
ki predpisuje pravila gradnje podatkovnega modela. Sistem namreč temelji na avtomatskem preverjanju 
poslovnih pravil na podatkovnem modelu sestavljenem iz poslovnih objektov. To med drugimi omogoča tudi 
implementacijo preprostega generaliziranega domensko specifičnega jezika za testiranje poslovnih objektov 
in pripadajočih pravil, ki temelji na spreminjanju vrednosti poslovnih objektov in preverjanjem rezultatov 
pravil. Opisani domenski jezik, imenovan V’ger JUnit DSL, uporabljamo za preverjanja pravilnosti 
implementacije konceptov in procesov brez grafičnega vmesnika. Primarni namen V’ger JUnit DSL-a je 
preverjanje pravil in to nalogo opravlja zelo dobro, vendar to ne zadošča za potrditev pravilnosti celotnega 
sistema. Zato smo za delo z uporabniškim vmesnikom razvili še domensko specifični jezik, imenovan V’ger 
Selenium DSL, kateri simulira akcije končnih uporabnikov. 

Obe orodji je mogoče uporabiti v različnih tipih testiranj, vse od testiranja posameznih enot2 do prevzemnega 
testiranja, vendar slednji v naši uporabi močno prevladuje nad vsemi ostalimi. To je posledica poslovnih 
zahtev, kot tudi kompleksnosti sistema, v katerem je medsebojne odvisnosti poslovnih pravil najlažje preverjati 
z izvedbo celotne uporabniške zgodbe3. 

2. PRISTOP K TESTIRANJU PROGRAMSKE OPREME 

Pri zvezni integraciji programske kode po metodi testno vodenega razvoja4, katerega uporabljamo pri 
razvijanju programske opreme so pomembne tri aktivnosti: implementacija, testiranje in preurejanje kode5. 
Le-te se med seboj močno prepletajo ter nam tako omogočajo stalno delujočo programsko opremo ob 
implementaciji novih funkcionalnosti.  

Testiranje programske opreme se začne že ob začetku implementiranja nove funkcionalnosti. Razvijalec napiše 
test, s katerim bo testiral novo funkcionalnost na podlagi strankinih zahtev, nato sledi implementacija le-te. S 
tem načinom razvijalec postopoma implementira in testira novo funkcionalnost.  

Pri razvoju se osredotočamo na: 

 avtomatizacijo testiranja na vseh ravneh (do testiranja enot do prevzemnega testiranja), 
 pisanje končnemu uporabniku lahko razumljivih testov s pomočjo lastno razvitih domensko 

specifičnih jezikov6, 
 avtomatske testne procedure katere ne zahtevajo ročnega kreiranja baze ter ostalih konfiguracij. 

3. V'GER SELENIUM DSL 

Grafični uporabniški vmesnik je danes ključni del predstavitve in uporabe marsikatere programske opreme in 
prav tako je tudi pri naših rešitvah, ki omogočajo delo s sistemom preko spletnega vmesnika. Pravilnost le-
                                                 
1 ekstremno programiranje - izvorno "extreme programming", okrajšava "XP" 
2 tesiranje posameznih enot – izvorno "unit testing" 
3 uporabniške zgodbe – izvorno "user story" 
4 testno vodeni razvoj – izvorno "test-driven development", okrajšava "TDD"  
5 preurejanje kode – izvorno "refactoring" 
6 domensko specifični jezik - izvorno "domain-specific language", okrajšava "DSL" 
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tega je potrebno preveriti, kar pa se je izkazalo za vse prej kot enostavno nalogo, saj ravno dinamičnost 
sodobnih spletnih aplikacij predstavlja izziv pri zagotavljanju zanesljivosti in veljavnosti rezultatov testiranj.  

3.1. Odprtokodno orodje Selenium 

Kot je razvidno že iz poimenovanja, smo za hitrejši razvoj uporabili razširjeno odprtokodno rešitev Selenium, 
ki omogoča avtomatizacijo spletnih brskalnikov, natančneje interakcij med uporabnikom in spletno aplikacijo. 
To dosega s simuliranjem akcij, ki jih uporabnik izvede v brskalniku, kot sta na primer klik in vnos vsebine v 
vnosno polje. Kar naredi orodje še posebno privlačno, je možnost izvajanja simulacij v vseh bolj znanih 
brskalnikih ter vizualni prikaz izvajanja testov. Velika popularnost in številne funkcionalnosti ki jih Selenium 
ponuja, so spremenile pogled na testiranje spletnih aplikacij, ne samo pri razvijalcih le-teh, temveč tudi pri 
razvoju spletnih brskalnikov. Rezultat tega je med drugimi specifikacija spletnega gonilnika7, ki določa 
platformno in jezikovno neodvisen protokol, s katerim lahko zunanji programi vplivajo na delovanje spletnega 
brskalnika. To je tudi prestavilo odgovornost manipulacije delovanja brskalnika s strani Selenium projekta na 
stran brskalnikov, ki z uradno podporo in implementacijo protokola omogočajo še boljšo kakovost in 
zanesljivost testiranj. Poleg komunikacije z brskalniki je ena izmed pomembnejših funkcionalnosti tudi 
arhitektura strežnik-odjemalec, ki omogoča porazdeljeno izvajanje testov na več napravah, imenovana 
Selenium Grid. 

3.2. Razvoj domensko specifičnega jezika 

Za lažjo uporabo funkcionalnosti ki jih ponuja Selenium, smo razvili domensko specifičen jezik, ki omogoča 
pisanje testov uporabniškega vmesnika vsakemu razvijalcu s poznavanjem osnov Jave. Pomemben cilj razvoja 
je bila lahkotnost uporabe v sicer kompleksnih in domenskih scenarijih zavarovalniških konceptov, katero 
poskušamo doseči z abstrakcijo tehničnih podrobnosti delovanja. S tem se tudi vzdrževanje takšnih testov 
precej poenostavi, saj izpostavi ključne elemente. Na sliki 1 je v skrajšani obliki prikazan primer vnosa novega 
agenta. 

Slika 1: Primer vnosa novega agenta 

Na takšen način se piscu testov skrijejo številne podrobnosti kot so:  

 ohranjanje združljivosti med različnimi verzijami uporabniškega vmesnika, 
 lociranje posameznih elementov na spletni strani z postopnim omejevanjem iskalne površine, 
 avtomatsko proženje in čakanje rezultatov AJAX poizvedb, 
 enkapsulacija posameznih delov izvajanja v časovno omejene akcije, 
 preoblikovanje generičnih programskih izjem v kontekstno smiselne zapise, 
 abstrakcija razlik v HTML strukturi med različnimi tipi vnosnih polj, 
 avtomatski zajem slike zaslona ob napaki, 

                                                 
7 spletni gonilnik – izvorno "WebDriver" 

FILE.CREATE("Agent");   

 FILE.NAVIGATE_TO("Basic Information"); 

  ELEMENT.BY_LABEL("Represents From").INPUT("01.02.2017"); 

  ELEMENT.BY_LABEL("Represents Until").INPUT("01.12.2017"); 

  ELEMENT.BY_LABEL("Settlement Cycle").LIST_SELECT("Monthly");  
  ELEMENT.BY_LABEL("Partner type").LIST_SELECT("Natural person"); 
  ELEMENT.BUTTON_BY_TEXT("Natural person").CLICK(); 

  FILE.LINK_SEARCH("A00001"); 

  FILE.LINK_RESULT_ROW(1); 

  ELEMENT.BY_LABEL("Partner Number").ASSERT_EQUALS("A00001"); 

  ELEMENT.BY_LABEL("First name").ASSERT_EQUALS("Patrick"); 

  ELEMENT.BY_LABEL("Last name").ASSERT_EQUALS("Gordon"); 

 FILE.ASSERT_HAS_NO_ERROR(); 

 FILE.SAVE(); 

FILE.CLOSE(); 
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 opcijsko vizualno označevanje lociranih elementov, 
 čakanje na aktualizacijo akcij, ki spreminjajo spletno stran, kot mehanizem preprečevanja napačnega 

vrstnega reda izvajanja 

3.3. Težave 

Spletna stran je zgrajena po sodobnih trendih, torej se postavitev elementov dinamično prilagaja velikosti 
zaslona, deli vsebine se spreminjajo tako vizualno kot vsebinsko glede na uporabnikove akcije in ostalimi 
tehnikami. Zato večina omenjenih funkcij, ki delujejo v ozadju, služi stabilizaciji izvajanja testov. To je nujno 
za izločitev napačno negativnih rezultatov, saj le-ti onemogočajo uporabo takšnega ogrodja za ocenitev 
stabilnosti sistema. 

Največji izziv predstavlja ravno asinhronost izvajanja ukazov, ki jo lahko razdelimo na dva pomembnejša dela: 

 čakanje konca izvajanja AJAX poizvedb, 
 izogibanje prehitremu izvajanju testa. 

Prvega problema se lahko vsaj delno rešimo s preverjanjem stanja spletne strani pred vsako akcijo, s 
spremljanjem internih spremenljivk, ki jih knjižnica JQuery uporablja za hranjenje stanja aktivnosti AJAX 
poizvedb. Za rešitev drugega problema lahko uporabimo vizualne znake, ki se uporabniku prikažejo kadar so 
poizvedbe v teku zaradi njegove akcije. 

Prehitro izvajanje, ki na prvi pogled ne more nikoli škodovati, v resnici predstavlja precej večji in tudi splošni 
problem Selenium testiranj. Izhaja iz samega načina delovanja Selenium akcij, saj ta ne upošteva časa, ki je 
potreben za izvedbo sprememb na brskalnikovi strani, vendar se izvajanje testa nadaljuje takoj po tem, ko 
Selenium strežnik pošlje ukaz brskalniku [2]. Če nas v nadaljevanju testa ponovno zanima stanje istega 
elementa, lahko to privede do uporabe še ne posodobljenih podatkov. Temu se lahko izognemo, če ohranimo 
Selenium instanco elementa, preko katere smo izvedli akcijo in na njej izvajamo povpraševanja o stanju vse 
dokler se element ne ujema več z elementom shranjenim v brskalnikovem objektnem modelu dokumenta8. Ko 
se elementa ne ujemata več, nas Selenium o tem opozori in šele takrat nadaljujemo z izvajanjem. 

3.4. Izvajalno okolje 

Testi se izvajajo avtomatsko z uporabo strežnika Jenkins ali na zahtevo razvijalca na porazdeljenem sistemu, 
kjer Selenium Grid določi na katerem vozlišču se bo izvedla manipulacija brskalnika, glede na zahteve kot sta 
verzija in ime brskalnika. S standardizacijo vozlišč in izolacijo izvajalnega okolja s pomočjo orodja Docker 
dosežemo arhitekturo, vidno na sliki 2, ki jo v primeru večje zasedenosti z lahkoto razširimo. To izboljša tudi 
stabilnost izvajanja, saj z izolacijo okolij zagotovimo nemoteno izvajanje testov. 

 

Slika 2: Shema izvajalnega okolja 

                                                 
8 objektni model dokumenta – izvorno "Document Object Model", okrajšava "DOM" 
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3.5. Uporaba 

Domenski jezik se uporablja v številnih projektih, pri čemer vsi grafični vmesniki uporabljajo enako ogrodje. 
Z vsemi novostmi, ki jih je prinesla nova verzija vmesnika, se je povečala tudi potreba po testiranju. V 
projektih, v katerih neposredno sodelujemo, je Selenium DSL uporabljen v prevzemnih in zmogljivostnih9 
testih. Vsi testi predstavljajo posamezne zaključene akcije uporabnikov, kot sta dodajanje nove zavarovalne 
pogodbe in konfiguracija uporabniških nastavitev. 

Dobro dokumentirane in piscu testa prijazne funkcionalnosti omogočajo lažjo uporabo in hitrejši razvoj. Tako 
je mogoč razvoj in vzdrževanje stotine testov v posameznem projektu, ki z vsakodnevnim izvajanjem odkrivajo 
napake v različnih komponentah sistema. 

4. V'GER JUNIT DSL 

V'ger JUnit DSL je lastno razvito orodje za testiranje funkcionalnosti programske opreme in deluje v povezavi 
z JUnit programskim ogrodjem. Slednjo ogrodje je zelo razširjeno in je namenjeno pisanju testov v 
programskem jeziku Java. Za lažje pisanje le-teh, je naše orodje spisano kot domensko specifični jezik. 
Uporabljamo ga za testiranje posameznih enot, katere predstavljajo posamezne funkcionalnosti sistema, kakor 
tudi za pisanje prevzemnih testov. Čeprav se prevzemno testiranje običajno izvaja na strankini strani, ga zaradi 
hitrih zaznavanj napak izvajamo že na naši strani s pomočjo portfeljnih testov, s katerimi simuliramo portfelj 
zavarovalnice. 

4.1. Uporaba 

Kadar razvijalec implementira novo funkcionalnost oziroma nadgradi obstoječo, mora zaradi zagotavljanja 
pravilnega delovanja sistema, napisati tudi test. To naredi s pomočjo V'ger JUnit DSL-a. Testi se nato izvajajo 
na testnem strežniki Jenkins ob vsaki integraciji spremembe kode.  

V'ger JUnit DSL orodje lahko uporabljamo na dva različna načina: 

 s pomočjo vgrajenih odprtokodnih OpenEJB zabojnikov 
 preko delujoče aplikacije na aplikacijskem strežniku, kot sta WildFly in WebLogic 

Prednost prvega je, da zagon aplikacijskih strežnikov ni potreben, saj so zabojniki prednastavljeni in tečejo 
znotraj konteksta testov nad HSQL podatkovno bazo. Drugi način omogoča izvajanje testov na okolju, ki z 
kompleksnejšo arhitekturo bolje predstavlja končno produkcijsko okolje. 

4.2. Primer uporabe ogrodja 

Ekvivalenca prejšnjega Selenium primera, je z uporabo domensko specifičnega jezika V’ger JUnit 
predstavljena na sliki 3 in 4, pri čemer prvi predstavlja vnos novega agenta in drugi preverjanje vnesenih 
podatkov. 

Slika 3: Primer vnosa novega agenta 

                                                 
9 zmogljivostni testi – izvorno "load tests" 

TASK(StandardAgent.class, "Test agent data"); 

 BO_CREATE(PARTNER_NUMBER + "=" + "A000001"); 

  P(REPRESENT_FROM, "01.02.2017"); 

  P(REPRESENT_UNTIL, "01.12.2017"); 

  P(SETTLEMENT_CYCLE, "Monthly"); 

  BC(PARTNER); 

   P(PARTNER_TYPE, "Natural person"); 

   P(PARTNER_NUMBER, "A000001"); 

  END_BC(); 

 END_BO_CREATE(); 
END_TASK(); 
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Slika 4: Primer testiranja podatkov obstoječega agenta 

5. ZAKLJUČEK 

Za razvoj, vzdrževanje in uporabo orodij za testiranje Selenium in JUnit smo namenili že precej časa. Obe 
orodji imata precejšno uporabno vrednost, saj smo z njuno pomočjo odkrili že vrsto težav. To je možno le z 
rednim izvajanjem vseh testov, kar je s pomočjo Jenkins strežnika postal dnevni proces pri zvezni integraciji 
sprememb programske kode. Prav tako jih preverimo ob vsaki posamezni dostavi vsebine, kot dodatni korak 
pri zagotavljanju pravilnega delovanja. 

Večina opisanih težav Selenium DSL-a se je pojavila pri zamenjavi uporabniškega vmesnika, saj je prejšnja 
verzija le-tega uporabljala manj dinamične elemente. Večina težav ne zahteva kompleksne rešitve, vendar je 
kljub temu bilo težko najti prave vzroke, saj je vpletenih mnogo tehnologij, kar je upočasnilo razvoj ogrodja. 
Na drugi strani z JUnit ogrodjem sicer ni bilo večjih težav, vendar se je s časom, zaradi zastarelega načina 
razvoja domenskega specifičnega jezika, pojavil problem razširljivosti. 

Največja razlika med ogrodjema se izraža v hitrosti izvajanja testov, kar je razumljivo, saj JUnit DSL ne 
potrebuje grafičnega vmesnika. Zaradi hitrosti se ti testi izvajajo pogosteje na razvijalčevih računalnikih. 
Hitrost testov grafičnega vmesnika niti ni ključnega pomena, saj je poudarek na simuliranju uporabniških 
zgodb. 
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TASK(StandardAgent.class, "Test agent data"); 

 BO_LOAD(PARTNER_NUMBER + "=" + "A000001"); 

  ASSERT(REPRESENT_FROM, "01.02.2017"); 

  ASSERT(REPRESENT_UNTIL, "01.12.2017"); 

  ASSERT(SETTLEMENT_CYCLE, "Monthly"); 

  BC(PARTNER); 

   ASSERT(PARTNER_TYPE, "Natural person"); 

   ASSERT(PARTNER_NUMBER, "A000001"); 

  END_BC(); 

 END_BO_LOAD(); 
END_TASK(); 
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Povzetek: Testiranje mobilnih aplikacij se v zadnjih letih vedno bolj usmerja k uporabi 
avtomatskih testov, ki na eni strani omogočajo hitrejše ter samodejno preverjanje aplikacij in 
posledično hitrejše odkrivanje napak, posredno pa omogočijo testnim inženirjem, da svoj čas in 
znanje učinkovitejše uporabijo za definiranje in razvoj kompleksnejših testnih scenarijev. Pri 
vpeljavi avtomatskega testiranja v celoten razvojni proces je potrebno upoštevati čim več 
parametrov, ki vplivajo na končno izbiro najbolj primernega ter optimalnega testnega orodja ali 
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podjetju Inova IT, njihove razlike ter prednosti na podlagi praktičnih izkušenj in izpostavimo 
njihovo primernost glede na ciljno področje uporabe. 

Ključne besede: avtomatsko testiranje, mobilne aplikacije, ogrodja, primerjava, testiranje 
mobilnih aplikacij 

  

                                                 
NASLOV AVTORJEV: Mateja Hazl, Inova IT d.o.o., Pesnica 32, 2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija, e-pošta: 
mateja.hazl@inova.si, dr. Simon Jurič, Inova IT d.o.o., Pesnica 32, 2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija, e-
pošta: simon.juric@inova.si 
 
DOI https://doi.org/10.18690/978-961-286-040-0.12 ISBN 978-961-286-040-0 
© 2017 Univerzitetna založba Univerze v Mariboru 
Dostopno na: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/229 



108 OTS 2017 SODOBNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN STORITVE  
Mateja Hazl, Simon Jurič: Ogrodja za avtomatsko testiranje mobilnih aplikacij 

 
 
1. UVOD 

Uporaba mobilnih naprav je v zadnjih letih presegla uporabo tradicionalnih namiznih naprav [1], pri čemer po 
podatkih platforme Flurry uporabniki 86% časa namenijo uporabi nameščenih mobilnih aplikacij in le 14% 
uporabi mobilnih brskalnikov [2]. Ti podatki jasno nakazujejo vedno večjo vlogo mobilnih aplikacij v našem 
vsakdanjem življenju. Vendar zaradi velikega števila raznovrstnih rešitev na mobilnih spletnih trgovinah kar 
25% prenesenih aplikacij ni nikoli uporabljenih, ali pa so odstranjene že po prvi uporabi [3]. Trije ključni 
parametri dolgoročne uporabe so: (1) ciljni namen aplikacije, (2) kakovostna izvedba in (3) optimalna 
uporabniška izkušnja. 

Zagotavljanje kakovosti in uporabniške izkušnje se srečuje z mnogimi izzivi, med katerimi izstopa množica 
mobilnih naprav z raznovrstnimi tehničnimi lastnostmi in omejitvami (npr. zmogljivost, velikost 
prikazovalnika, količina pomnilnika, avtonomija baterije, različice operacijskih sistemov, načini mrežne 
povezljivosti in druge zmožnosti mobilnih naprav). Prav tako je potrebno upoštevati podprtost starejših različic 
izbrane aplikacije, ki je zaradi omejitve specifične naprave ni več mogoče posodabljati. Čeprav vseh 
kombinacij naprav in njihovih zmožnosti v večini primerov ni možno zajeti, nam vpeljava avtomatskega 
testiranja v celoten razvojni proces ponudi učinkovito pomoč v obliki hitre, ponovljive ter celovite sočasne 
izvedbe testnih primerov na raznovrstnih napravah, ki se lahko izvajajo brez prisotnosti testnih inženirjev in 
jih je dokaj enostavno vključiti v celoten proces neprekinjene dostave (angl. continuous delivery) programskih 
rešitev. 

Največje slabosti ali omejitve vpeljave avtomatskega testiranja predstavljajo predvsem: (1) strošek nabave v 
primeru tržnih rešitev, (2) izobraževanje testnih inženirjev in predvsem (3) pravilna izbira ustreznega orodja 
ali ogrodja glede na namene in cilje uporabe, saj neustrezna izbira lahko vodi v ponovno izbiro in nabavo 
drugega orodja, kar lahko povzroči dodatno porabo časa in denarja, ali pa podjetje v celoti opusti želje in cilje 
uvedbe avtomatskega testiranja. Z namenom lažje primerljivosti in zmanjšanju tveganj pri izbiri ustreznih 
rešitev, bomo v tem članku najprej predstavili najbolj aktualna testna orodja ali ogrodja, ki omogočajo 
avtomatizacijo testiranja mobilnih aplikacij in le-te ovrednotili glede na izbrane metrike, ki sovpadajo s 
standardnimi potrebami, cilji in razpoložljivimi viri srednje velikih podjetij, ki se ukvarjajo z razvojem 
mobilnih ali drugih vgrajenih rešitev. Pri tem bomo dodali kratek opis orodij Ranorex in Appium, ki jih v 
podjetju Inova IT najpogosteje uporabljamo,celotno ovrednotenje izbranih metrik pa bo temeljilo na štirih 
najpogostejših orodjih, ki omogočajo ali podpirajo avtomatsko testiranje mobilnih aplikacij. 

2. ORODJA ZA AVTOMATSKO TESTIRANJE MOBILNIH APLIKACIJ 

Aktualna orodja, ki so po raznovrstnih analizah trga najbolj razširjena pri razvoju tržnih ali drugih mobilnih 
aplikacij široke uporabe so naslednja: 

 Appium, 
 Ranorex, 
 Calabash in 
 Squish. 

Na trgu so seveda prisotna tudi številna druga, tudi odprto-kodna ali brezplačna orodja, katerih uporaba je v 
primerjavi z navedenimi omejena in se v večini primerov ne uporabljajo pri profesionalnemu razvoju večjih 
mobilnih rešitev. Izbrana ogrodja bomo v nadaljevanju ocenili s pomočjo funkcionalne analize in praktičnega 
preizkusa s testnimi primeri. Na podlagi pridobljenih rezultatov bomo določili vrednost definiranim metrikam 
in podali njihovo primerjavo.  

3. PREIZKUS IZBRANIH ORODIJ 

Analiza vseh orodij je potekala v okviru razvoja nove različice namenske mobile aplikacije SPAR (Inova IT 
d.o.o.), ki bo na voljo za pametne telefone z operacijskim sistemom iOS (iPhone) in Android in bo na trgu 
predvidoma sredi poletja 2017 (Slovenija) in konec leta (Avstrija, Nemčija in Madžarska). 
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3.1. Ranorex 

Ranorex je plačljivo orodje, ki podpira avtomatizacijo testiranja skoraj celotnega spektra spletnih in mobilnih 
tehnologij, ki so na voljo na trgu. Osnova njegovega delovanja temelji na snemanju modulov (uporabe 
aplikacije v obliki testnega primera) na podlagi katerega se v ozadju generira programska koda (programi jezik 
C# ali VB), ki predstavlja jedro testnega primera, ki ga lahko kasneje avtomatizirano uporabimo v raznovrstnih 
okoliščinah in na izbranih testnih napravah v okviru testnega paketa. Seveda je možno testni primer (kodo) 
napisati v celoti ročno, vendar slednje zahteva večji obseg programerskega znanja. Dodatno nam orodje 
omogoča: 

 dodajanje in uporabo naprav brezžično ali preko vmesnika USB, 
 pregled drevesne strukture aplikacije, preko katere dostopamo do posameznih elementov (npr. 

gradnikov uporabniškega vmesnika) v okviru generirane ali implementirane programske kode,  
 dostop do teh posameznih elementov preko lokacije ali unikatnih identifikatorjev, ki so bolj zanesljivi, 

saj s tem enostavno podpremo izvajanje testnega primera na raznovrstnih napravah (npr. različni 
prikazovalniki), vendar zahtevajo dosledno vključitev s strani razvijalcev in  

 dostop in enostavna integracija različnih virov nabora testnih podatkov (npr. datoteke, podatkovne 
baze, splet), ki jih preko vgrajenih uporabniških vmesnikov integriramo s testnim primerom in 
posredno podpremo podatkovno orientirano testiranje (angl. data driven testing, DDT). 

Ob koncu testa nam orodje poda rezultate testa v obliki poročila, kjer lahko vidimo statuse posameznih testov, 
zajete korake, ki se lahko izvedejo uspešno ali neuspešno in posredno vplivajo na uspešnost celotnega testnega 
primera. Slika 1 predstavlja primer testiranja uspešne registracije novega uporabnika v aplikaciji SPAR, ki 
zajema naslednje korake: 

 zbriši obstoječe podatke aplikacije (ali simuliraj svežo namestitev aplikacije),  
 zaženi aplikacijo, 
 premakni se na prvo stran (zaslon) uporabniškega vmesnika za registracijo uporabnika, 
 vnesi podatke o novem uporabniku (preko podatkovne baze, ki vsebuje testne podatke), 
 zaključi registracijo, 
 preveri uspešnost registracije, 
 zapiši uspešno registriranega uporabnika v tabelo z zgodovino uspešno registriranih uporabnikov in 
 nadaljuj z naslednjim zapisom uporabnika in ponavljaj predhodne korake dokler obstaja naslednji 

zapis v bazi testnih podatkov uporabnikov. 

 

Slika 1: Koraki testnega primera uspešne registracije, kjer vsak korak zajema interakcijo z gradniki uporabniškega 
vmesnika in pregled ter analizo vrednosti (pričakovanih ali dejanskih) teh gradnikov kot rezultat interakcije. 
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Slika 2 prikazuje izsek generirane programske kode opisanega testnega primera. 

 

Slika 2: Izsek generirane programske kode primera testiranja uspešne registracije, pri čem je vidna integracija 
zunanjega vira testnih podatkov uporabnikov. 

3.2. Appium 

V nasprotju z orodjem Ranorex je Appium (slika 3) odprto-kodni projekt, ki omogoča podoben nabor 
funkcionalnosti vendar zahteva višji nivo tehničnega znanja pri sami namestitvi in uporabi. Implementacija 
testnega primera lahko temelji na snemanju uporabniške interakcije ali ročni implementaciji, ki je priporočena 
v primeru uporabe tega orodja. Za dodatne funkcionalnosti, kot so sočasni zagon več testov z različnimi 
parametri, uporaba raznovrstnih virov testnih podatkov in urejanje, pregled ter zgodovino zagnanih testnih 
primerov, je praktična integracija z brezplačnim ogrodjem FitNesse, ki se uporablja v okviru funkcionalnega 
in integriranega testiranja raznovrstnih spletnih in posredno (npr. preko orodja Appium) mobilnih tehnologij. 

 

Slika 3: Primer uporabe orodja Appium in prikaz gradnikov uporabniškega vmesnika, ki predstavljajo osnovo pri 
razvoju testnih korakov. 

4. FUNKCIONALNA ANALIZA METRIK PRIMERNOSTI, UPORABNOSTI IN 
UČINKOVITOSTI PREDSTAVLJENIH ORODIJ 

Izbira ustreznega orodja temelji na številnih metrikah [4,5], ki so tesno povezane z bodočim načinom in 
področjem uporabe (npr. podprtost mobilnih platform), razpoložljivimi viri (npr. cena in tehnična izobrazba 
kadra), enostavnostjo, uporabnostjo in končno raznovrstno učinkovitostjo. V nadaljevanju predstavljamo 
standardne metrike, ki smo jih ovrednotili na podlagi funkcionalne analize in praktične uporabe predstavljenih 
orodij.  
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Metrika 1: Podprtost mobilne platforme iOS in Android. 
Appium Ranorex Calabash Squish 
DA DA1 DA DA 

1Ogrodje Ranorex lahko namestimo le na operacijskem sistemu Windows, kar pomeni, da moramo testne 
primere za platformo iOS snemati in izvajati na fizični napravi ali za izvajanje uporabiti emulatorje. 

Metrika 2: Podprtost večjega števila programskih jezikov pri razvoju testnih primerov. 
Appium Ranorex Calabash Squish 
DA DA NE DA 
Katerikoli Web 
Driver kompatibilen 
programski jezik2 

C#, VB Ruby JavaScript, Perl, Python, 
Ruby, Tcl 

2Web Driver kompatibilni programski jeziki so Java, Objective-C, JavaScript with Node.js, PHP, Python, 
Ruby, C#, Clojure in Perl. 

Metrika 3: Podprtost testiranja hibridnih (uporaba več tehnologij) aplikacij.  
Appium Ranorex Calabash Squish 
DA DA DA DA 

 
Metrika 4: Omogoča testiranje domorodnih (izvornih) aplikacij. 
Appium Ranorex Calabash Squish 
DA DA DA DA 

 
Metrika 5: Omogoča testiranje spletnih mobilnih aplikacij – strani. 
Appium Ranorex Calabash Squish 
DA DA NE3 DA 

3Calabash omogoča testiranje mobilnih spletnih aplikacij le s pomočjo domorodne ovojnice (kar pomeni, da 
aplikacija ni več spletna mobilna aplikacija ampak hibridna aplikacija). 

Metrika 6: Možen razvoj testnih primerov brez poznavanja ali dostopa do kode aplikacije 
Appium Ranorex Calabash Squish 
DA DA DA DA 

 
Metrika 7: Možen razvoj testnih primerov brez predhodnega programerskega znanja. 
Appium Ranorex Calabash Squish 
DA DA DA DA 

Pri vseh ostalih ogrodjih je potrebno poudariti da je samo snemanje testov in uporaba le-teh primerna za 
preprostejše testne primere, med tem ko je za zahtevnejše primere priporočena ročna nadgradnja ali celoten 
ročni razvoj programske kode. 

Metrika 8: Omogoča testiranje z inštalacijskimi datotekami .APK oziroma .APP ali .IPA (brez izvorne kode aplikacije) 
Appium Ranorex Calabash Squish 
DA DA DA DA 

 
Metrika 9: Na voljo raziskovalec drevesne strukture zaslonov aplikacije in enostaven dostop do elementov 
uporabniškega vmesnika. 
Appium Ranorex Calabash Squish 
DA DA DA DA 
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Metrika 10: Odprto-kodnost. 
Appium Ranorex Calabash Squish 
DA NE DA DA 

 
Metrika 11: Cena (licenčnina ali naročnina) in stroški nabave ali uporabe. 
Appium Ranorex Calabash Squish 
Brezplačno  Licenca: od € 2.290 do € 

3.990 + € 6904 
Obnova licence: € 149 - 
€ 790 

Brezplačno € 6,900 - € 11,84025 

4Cena 2.290 € vključuje licenco Premium Node-Locked, kar pomeni, da lahko ogrodje uporablja le en 
uporabnik (licenca vezana na fizični naslov naprave). Cena 3,990 € vključuje Premium Floating licenco, kar 
pomeni, da lahko ogrodje uporabljata dva uporabnika istočasno. Poleg licence je potrebno za izvajanje testov 
kupiti še Runtime licenco. Licenca zagotavlja podporo in vzdrževanje 12 mesecev. 

5Cene ogrodja Squish so izračunane glede na število uporabnikov, ki bodo ogrodje uporabljali istočasno ter 
število podprtih platform na katerih bo ogrodje nameščeno. Cena 6.900 € je izračunana za dva uporabnika, ki 
testov ne bosta izvajala istočasno, ogrodje pa bo nameščeno tako na sistemu Windows kot na MAC OS. Cena 
11.840 € je izračunana za deset uporabnikov, od katerih lahko dva izvajata teste istočasno, ogrodje pa je 
nameščeno le na eni platformi. Licenca zagotavlja podporo in vzdrževanje 12 mesecev. O stroških za obnovo 
licence ni podatka na uradni strani. 

Metrika 12: Omogoča zajem zaslonskih posnetkov 
Appium Ranorex Calabash Squish 
DA DA DA DA 

 
Metrika 13: Omogoča uporabo in upravljanje sistemske tipkovnice 
Appium Ranorex Calabash Squish 
DA DA DA DA 

 
Metrika 14: Omogoča uporabo in upravljanje z dotikom (osnovne poteze). 
Appium Ranorex Calabash Squish 
DA DA DA DA 

 
Metrika 15: Omogoča uporabo in upravljanje z dotikom (napredne poteze). 
Appium Ranorex Calabash Squish 
DA NE DA DA 

 
Metrika 16: Omogoča napredno interakcijo in uporabo fizičnih gumbov na nekaterih mobilnih napravah. 
Appium Ranorex Calabash Squish 
DA DA DA DA 

 
Metrika 17: Omogoča upravljanje in nastavitev hitrosti omrežne povezave. 
Appium Ranorex Calabash Squish 
NE6 NE7 NE8 NE 

6Appium omogoča manipulacijo s stanji povezave z omrežjem (npr. mobilni podatki, WI-FI, način letenja, 
ipd.), ne omogoča pa nastavitev hitrosti omrežja. 
7Omogoča nadzorovanje omrežne povezave na Android napravi v programski kodi s pomočjo ADB ukazov. 
8Omogoča vklop/izklop povezave, ne pa določitev hitrosti. 
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Metrika 18: Omogoča testiranje na fizični napravi 
Appium Ranorex Calabash Squish 
DA DA DA DA 

 
Metrika 19: Omogoča testiranje na emulatorjih mobilnih naprav. 
Appium Ranorex Calabash Squish 
DA DA9 DA DA 

9Ogrodje Ranorex ne omogoča testiranja na emulatorju naprave iOS, saj ga lahko namestimo le na računalnik 
s sistemom Windows.  

Metrika 20: Zahteva spremembe v sami aplikaciji za implementacijo testnih primerov 
Appium Ranorex Calabash Squish 
NE NE NE NE 

 
Metrika 21: Dostopnost in popolnost dokumentacije 
Appium Ranorex Calabash Squish 
Osnovna 
dokumentacija, na 
voljo številne 
informacije v spletnih 
podpornih skupinah in 
forumih. 

Dokumentacija je 
dostopna in zadovoljiva, 
za specifična vprašanja 
pa je odzivna tudi 
podporna ekipa. 

Spletna in 
dokumentacija Wiki. 

Podrobna 
dokumentacija, številni 
primeri, izobraževanja in 
konference. 

 
Metrika 22: Pomoč skupnosti 
Appium Ranorex Calabash Squish 
Uradni forum Appium 
ima skupno 42,400 
objav. 

Uradni forum ima 
skupno 41,825 objav, od 
tega je neodgovorjenih 
trenutno le 165. 

Uradni forum skupnosti: 
Google groups 
(calabash-android, 
calabash-ios) s skupno 
3,759 temami. 

Obstaja uradni forum 
skupnosti z različnimi 
tematikami. 

Število objav na 
portalu 
Stackoverflow, 
označenih s appium 
oznako: 7,712 

Število postov na portalu 
Stackoverflow, 
označenih s ranorex 
oznako: 420 

Število objav na portalu 
Stackoverflow, 
označenih s calabash 
oznako: 1,783 

Število objav na portalu 
Stackoverflow, 
označenih s squish 
oznako: 1,439 

5. DISKUSIJA IN ZAKLJUČEK 

Pri izbiri ustreznega in uporabnega ogrodja moramo upoštevati več dejavnikov, kot so značilnosti dela v 
izbranem podjetju, sredstva, ki jih imamo na voljo, lastnosti in znanje članov ekipe za zagotavljanje kakovosti 
ter lastnosti aplikacije, ki jo testiramo. Osnovno vodilo, ki ga moramo upoštevati je, da izbrano orodje 
zadovolji večini testnih zahtev in ga je enostavno integrirati v obstoječi razvojni proces in razpoložljivo 
sistemsko okolje. Pri tem so primarni cilji končnega orodja oziroma osnovne metrike naslednje: 

 večnivojsko testiranje mobilne aplikacije, 
 uporabno in enostavno prepoznavanje objektov in gradnikov uporabniškega vmesnika, 
 širok spekter podprtosti mobilnih tehnologij in platform, 
 učinkovit in uporaben pregled stanja testiranja in končnih rezultatov, 
 podpora regresijskemu testiranju in 
 redne posodobitve ter možnosti podpore pri uporabi. 
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Plačljivi ogrodji Ranorex in Squish zagotavljata preprosto kreiranje in izvajanje testnih primerov ter pisanje 
lastne programske kode v posebnem razvojnem okolju, ki je prilagojeno za potrebe avtomatskega testiranja 
raznovrstnih mobilnih platform in različne izkušnje ter znanje zaposlenih. Slednje nam omogoča, da se lahko 
avtomatski testi kreirajo tudi s strani testnih inženirjev z omejenim znanjem programiranja. V skupinah, kjer 
je razvijalec programske opreme tudi testni inženir, je odločitev lažja in ekonomičnejša, saj lahko izberemo 
odprtokodna ogrodja z manj tveganja. Orodji Appium in Calabash nam omogočata širok spekter testiranja brez 
večjega finančnega vložka, vendar zahtevata večji nivo tehničnega znanja in posredno zahtevata dodatno 
izobrazbo uporabnikov. Ta zajema na eni strani rokovanje in uporabo izbranega orodja in na drugi strani 
upoštevanje potrebnih vzorcev ter dobrih praks gradnje avtomatskih testov. Predvsem je potrebno natančno in 
široko načrtovati, kateri deli testiranja so primerni za avtomatizacijo. Neupoštevanje teh praks in nepravilno 
ali pomanjkljivo obvladovanje izbrane rešitve, lahko vodi v nepregledne in neučinkovite testne primere, ki jih 
je dodatno skoraj nemogoče vzdrževati. V primeru pravilne in učinkovite uporabe pa lahko testne primere 
skoraj do potankosti prilagodimo izbrani mobilni aplikaciji, kar posredno vodi do hitrejših izdaj oziroma 
celotnega razvoja aplikacije ali njene posodobitve.  

Ob upoštevanju potrebnega znanja uporabe je naša analiza orodij razkrila, da so plačljiva in brezplačna orodja 
v večini primerov primerljiva, v določenih primerih orodje Appium omogoča celo večjo fleksibilnost kot 
orodje Ranorex. Seveda pa imajo plačljiva orodja več vgrajenih privzetih funkcionalnosti, ki jih je npr. v orodju 
Appium potrebno ločeno razviti ali uporabiti že številne odprtokodne rešitve v obliki modulov ali drugih 
nadgradenj. Vsa testirana orodja omogočajo širok spekter uporabe, ki lahko zadovolji večino testnih zahtev. V 
določenih primerih pa je smiselna tudi uporaba več orodij istočasno in uporabiti najbolj uporabne 
funkcionalnosti posameznih.  

Seveda je v primeru kratkoročnega projekta ali projekta z nizkimi sredstvi ali drugimi viri (čas ali denar ali 
oboje) vprašljiva upravičenost avtomatizacije. Vendar v modernem svetu mobilnih aplikacij, ki večinoma 
temeljijo na agilnih metodologijah razvoja, ki edine lahko zadovoljijo hitre in stalne izdaje novih različic in s 
tem posredno utrdijo konkurenčnost aplikacije, je avtomatizacija testiranja praktično obvezna. Sama vpeljava 
avtomatskega testiranja pa prinaša številne izzive, zato je potrebno natančno analizirati vse dejavnike, ki 
pogojujejo dolgoročno uspešno vpeljavo v obstoječe razvojne procese. 
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Povzetek: Posedovanje in dostop do velepodatkov podjetjem ne predstavlja nikakršne 
konkurenčne prednosti, temveč kako hitro te pridobijo in učinkovito analizirajo. Obstajajo 
kompleksni izzivi velepodatkov, ki se morajo prednostno obravnavati: zagotavljanje pametnih in 
hitrih podatkov. Pametni podatki predstavljajo koristne velepodatke, ki imajo analitično – 
odločitveno uporabno vrednost. O hitrih podatkih govorimo takrat, ko le ti omogočajo 
sprejemanje odločitev na podlagi analiz v realnem času. Tehnologije same po sebi ne spreminjajo 
velepodatkov v pametne ali hitre, temveč je v ozadju celoten proces. Predstavili bomo nekaj 
ključnih tehnologij, tehnik, metod in orodij ter izpostavili različne načine obdelave velepodatkov. 
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1. UVOD 

Preobremenitev z informacijami je pojav in izziv s katerim se trenutno soočamo in se mu ne bomo mogli 
izogniti tudi v prihodnje. Pričakujemo lahko zgolj, da se bo obseg še naprej pospešeno večal in s tem tudi 
resnost težav oz. količina neizkoriščenega potenciala. Velepodatki predstavljajo vse podatke - velik obseg 
heterogenih podatkov, ki nastajajo izjemno hitro. Obseg podatkov spreminja način in pristope uporabljene za 
povezavo, uporabo in razumevanje le teh. Takšni podatki zahtevajo stroškovno učinkovite, inovativne oblike 
obdelave, ki omogočajo izboljšan vpogled, sprejemanje odločitev in avtomatizacijo procesov. Velepodatki v 
osnovi združujejo naslednje pomene, ki jih označujemo tudi kot štirje veliki V-ji: obseg (angl. Volume), hitrost 
(angl. Velocity), raznovrstnost (angl. Variety) in verodostojnost (angl. Veracity).  

Velepodatki označujejo sposobnost pridobitve vpogleda v velike količine podatkov, ki ga ne bi imeli zgolj ob 
opazovanju vzorcev. Nanašajo se na orodja, procese in postopke, ki organizacijam omogočajo ustvarjanje, 
spreminjanje in upravljanje zelo velikih podatkovnih množic in shramb. Velika količina neurejenih podatkov 
lahko ima večjo napovedno moč kot zelo prečiščena in skrbno zbrana podmnožica podatkov, ki mogoče 
predstavlja zgolj 1% ciljne populacije. Pomembni aspekti velepodatkov [1] so predstavljeni na sliki 1.  

Večina podjetij zelo dobro zbira in shranjuje podatke, vendar imajo težave pri izvedbi analitike nad podatki, 
kar bi omogočilo pridobitev znanja in posredno tudi koristi za samo podjetje. Podatki kot takšni nimajo 
posebnega pomena, sami po sebi niso dinamični, dokler ne postanejo pametni z jasno poudarjenimi cilji, 
vpogledi, ukrepi in rezultati le teh [2]. Optimizacija zbiranja, analize in izmenjave, ki temelji na specifičnih 
potrebah podjetja omogoča prehod od velepodatkov do pametnih podatkov. Resnična vrednost podatkov je 
skrita v njihovi aplikaciji znotraj poslovnega procesa - delovanje podjetja in vidik stranke. Potrebno je pridobiti 
ustrezne podatke, jih vstaviti v poslovni delovni tok ter omogočiti avtomatizacijo poslovnih transakcij. Ko tak 
proces optimizacije izboljša uporabniško izkušnjo, se njegova vrednost poveča in postane ključnega pomena 
za dolgoročni poslovni uspeh. Podatkovna analitika, napovedno modeliranje in vizualizacija postajajo ključne 
za obstoj podjetij. Zmogljivosti velepodatkov so postale potreba, ne le želja [3]. Analitika velepodatkov 
omogoča odkrivanje skritih vzorcev in negotovih korelacij. Zaradi kompleksne narave strukturiranih in 
nestrukturiranih podatkov, pogosto za velepodatke niso ustrezne tradicionalne tehnike analitike. Zato so 
potrebna celovita ogrodja programske opreme, opremljena z naprednimi analitičnimi tehnologijami, kot so 
podatkovno rudarjenje, napovedna in statistična analitika, strojno učenje itd. [1].  

Govorimo o obdobju digitalne preobrazbe, ki omogoča uvedbo novih poslovnih modelov in izboljšanih 
poslovnih procesov z uporabo dostopnih podatkov za analitiko, napovedovanje in sprejemanje odločitev. Na 
tej osnovi lahko razen popolnoma novih poslovnih modelov zagotovijo nove storitve za stranke in izboljšajo 
notranje poslovne procese [4]. 

 

Slika 1: Aspekti velepodatkov. 
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1.1. Pametni in hitri podatki 

Pametni podatki so naravna evolucija velepodatkov. So velepodatki pretvorjeni v uporabne podatke dostopne 
v realnem času. Priča smo preoblikovanju velepodatkov v pametne podatke, ki so definirani s samoopisnimi 
lastnostmi (angl. self-describing properties) [1]. Pretvorba velepodatkov v pametne podatke sovpada z idejo 
povezave podatek-informacija do koristnega znanja [5].  

Kot že omenjeno, velepodatki v osnovi združujejo obseg, hitrost, raznovrstnost in verodostojnost. Pametni 
podatki so opisani z verodostojnostjo v povezavi z vrednostjo. Pri pametnih podatkih smo osredotočeni na 
dragocene - vredne podatke in pogosto na manjše nabore podatkov, ki jih lahko spremenimo v uporabne 
podatke in učinkovite rezultate, z namenom naslavljanja potreb strank in poslovnih izzivov. Govorimo o 
analizi in interpretaciji podatkov za omogočanje podatkovno vodenega sprejemanja odločitev s postavitvijo 
podatkov v namen in kontekst. Vedno večjo osredotočenost na pametne podatke v primerjavi z velepodatki je 
možno pripisati naraščajoči uporabi umetne inteligence. Pametni podatki so tisti podatki v katerih so 
inteligentni algoritmi našli vzorce. Večina podatkov je nestrukturiranih in zgolj z uporabo umetne inteligence 
in analitike nestrukturirane podatke lahko pretvorimo v pametne, ter ob uporabi posebnih vrst obdelave 
podatkov tudi v dinamične podatke [2]. 

Pametni podatki omogočajo hitrejšo integracijo nestrukturiranih in delno strukturiranih podatkov, kar omogoča 
podjetjem pospešitev analitike in pridobitev vrednosti iz vseh podatkov, tudi iz nedolgo nazaj pridobljenih 
(svežih) velepodatkov [6]. Pametni podatki znatno zmanjšajo komplekstnost in zapletenost podatkovnega 
modeliranja ter posledično čas za pridobitev uporabnih vpogledov v podatke in vrednosti, ki jih imajo. Pri 
prehodu od velepodatkov k pametnim podatkom je viden potencial semantične tehnologije [1]. Stopnja 
agilnosti in prilagodljivosti pri modeliranju pametnih podatkov je precej višja kot pri modeliranju tistih, ki ne 
vključujejo semantičnih podatkov. Pri modeliranju teh drugih oblikovalci morajo pred stvaritvijo modela 
določiti vsako vprašanje na katero bo model odgovoril in kakšno povezavo ima z znanimi podatkovnimi tipi. 
Tak postopek ni le naporen in potraten, temveč je tudi težaven za dodajanje novih virov ali spremembo zahtev. 
Pametno podatkovno modeliranje ni le manj togo, temveč prinaša pomembne prednosti, še posebej pri 
vključevanju dodatnih virov velepodatkov [6]. Prav tako pametni podatki omogočajo nadzor dostopa, ki je v 
skladu z načeli upravljanja podatkov za integrirane podatkovne vire. Ohranja pravila in varnost, ki so ključnega 
pomena za integracijo in dostop do podatkov na dolgi rok [6]. 

Tradicionalna podatkovna analitika uporablja pregledne plošče, vizualizacije, iskalnike in druga orodja za 
določanje ustreznih podatkov za integrirane ciljne primere uporabe. Tehnike pametne podatkovne analitike pa 
uporabljajo povezane grafe podatkov, obsežne podatkovne modele in standardiziran semantični pristop za 
posredovanje rezultatov tem istim priljubljenim orodjem [7]. Nabor semantično izraznih definicij podatkovnih 
elementov predstavljata kontinuum pametnih podatkov in ontološki spekter. Nivo kontinuuma predstavlja 
najnižji nivo kjer se nahaja preprosta vezava ene same besede z njeno definicijo, medtem ko je na najvišjem 
nivoju popolna ontologija, ki določa relacije med podatkovnimi elementi. Tako se poveča natančnost in 
semantična interoperabilnost med sistemi, ki komunicirajo [8]. 

Če podatki v trenutku svojega nastajanja omogočajo sprejemanje odločitev v realnem času, govorimo o hitrih 
podatkih. Čas za vpogled v podatke postaja vedno bolj kritičen in pogosto ima veliko vlogo pri (pametnem) 
informiranem sprejemanju odločitev. Kot smo že omenili, velepodatki v osnovi združujejo obseg, hitrost, 
raznovrstnost in verodostojnost. Hitri podatki so opisani s hitrostjo [9]. 

Hitri podatki ustrezajo uporabi analitike velepodatkov na manjših naborih podatkov v realnem času z namenom 
reševanja določenega problema. Imajo pomembno vlogo v aplikacijah, ki zahtevajo nizko zakasnitev in so 
odvisni od visoke vhodno - izhodne zmožnosti hitrih posodobitev. Cilj hitre podatkovne analitike je hitro 
zbiranje in rudarjenje strukturiranih in nestrukturiranih podatkov tako, da omogočijo izvedbo aktivnosti. Hitri 
podatki pogosto s hitrostjo prihajajo v pretokih (angl. stream) v podatkovne sisteme. Novi hitri pogoni so 
pripravljeni za izboljšanje trenutne omejitve hitrosti, ki je predvsem vezana na zmogljivost trdih diskov. 
Kombinacija podatkovnih baz v pomnilniku (angl. in-memory database) in mrež podatkov nad hitrimi pogoni 
(angl. flash devices) bo omogočila povečanje zmogljivosti pretočne obdelave. Zato hitri podatki potrebujejo 
dve tehnologiji: pretočni sistem, ki je zmožen dostaviti dogodke tako hitro kot prihajajo v sistem ter 
podatkovno shranjevanje zmožno obdelave vseh postavk tako hitro kot prihajajo. Na osnovi tega lahko 
opišemo hitro podatkovno obdelavo kot (1) “zaužitje” - dobi milijone dogodkov na sekundo, (2) “odločitev” - 
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izvede podatkovno vodeno odločitev na vsakem dogodku in (3) “analiza v realnem času” - omogoči samodejno 
sprejemanje odločitev in zagotovi vpogled v trende delovanja dogodkov. Nekatere aplikacije hitrih podatkov 
se zanašajo na hitro obdelavo paketov, medtem ko druge zahtevajo pretočno obdelavo v realnem času [10]. 

Koncept hitrih podatkov lahko pogledamo tudi iz drugega zornega kota, kot razliko med podatki v mirovanju 
in podatki v gibanju. Podatki v mirovanju so statični in fiksirani v nasprotju s tistimi v gibanju, ki so nenehno 
premikajo. Razlika je torej v tem, kdaj analiziramo podatke: bodisi po tem, ko se določen dogodek zgodi 
(podatki v mirovanju) ali med tem ko se dogodek izvaja (podatki v gibanju). S prvim načinom lahko npr. 
analiziramo in iščemo vzorce prodaje za prejšnji teden ali mesec, medtem, ko z drugim analiziramo in iščemo 
vpoglede v realnem času za tiste stranke, ki v danem trenutku kupujejo v naši trgovini. Razlika je v načinu 
obdelave podatkov in v kontekstu prejšnjega primera je le to: paketna obdelava za podatke v mirovanju ter 
pretočna obdelava za podatke v gibanju [11]. Potrebno je izpostaviti dejstvo, da ni nujno, da morajo biti podatki 
pametni in hitri hkrati. Lahko so pametni, niso pa hitri in obratno. Lahko pa glede na potrebo nadzorujemo in 
obdelujemo obe obliki. 

Trenutni pomen prehoda iz velepodatkov v pametne podatke je razviden tudi iz dejstva, da določene države 
aktivno vlagajo sredstva v omenjen prehod. Primer je program tehnologije pametnih podatkov, ki ga financira 
nemško zvezno Ministrstvo za ekonomske zadeve in energijo, ki si prizadeva za razvoj nemškega trga 
poslovnih modelov z uporabo velikih podatkovnih naborov. Cilj je razviti rešitve za velepodatke in poslovne 
modele ob naslavljanju pravnih, varnostnih, ekonomskih in družbenih vidikov. Ob upoštevanju le teh se 
osredotočajo na podatkovno usmerjene rešitve za pametne podatke. Program vključuje 13 financiranih 
projektov, ki vodijo digitalno preobrazbo v Nemčiji. Projekti so razpršeni po vsej Nemčiji in več kot 60 podjetij 
je izbranih z namenom predstavitve zmožnosti razvoja in rešitev za pametne podatke, glede na zahteve 
nemškega in evropskega trga. Projekti so razvrščeni v štiri področja uporabe: industrija, mobilnost, energija in 
zdravstvo [4]. 

2. OBDELAVA VELEPODATKOV 

Vedno več podatkov je ustvarjeno s senzorji, na socialnih omrežjih in z mobilnimi napravami. Z analizo 
pretočnih podatkov v trenutku, ko ti nastajajo, postaja shranjevanje le teh nepotrebno. Tako dobimo hitre in 
pametne podatke ter tako prihranimo na prostoru. To je primerno za določeno vrsto podatkov, kjer se je 
potrebno odzvati v trenutku, ko ti podatki nastajajo in nimajo poseben zgodovinski pomen. Bistveno je vedeti 
kakšne podatke imamo na voljo in kaj želimo analizirati, da lahko izberemo primerne rešitve podatkovne 
analitike. Življenjska doba podatka (angl. Time-To-Live) (TTL) se lahko nastavi tako, da poteče po določenem 
času in na ta način sprosti prostor, ki je morebiti po nepotrebnem zaseden. V določenih primerih zbrani podatki 
s časovnega vidika nimajo pomena za poslovanje, zato jih več ne potrebujemo, npr. podatki o prodaji dve leti 
nazaj so lahko nepomembni za napovedovanje prodaje danes. Ob definiranju življenskega cikla podatkov, je 
pomembno tudi definirati kako bodo le ti obdelovani [3]. V nadaljevanju bomo pregledali možnosti obdelave 
velepodatkov. 

2.1. Paketna obdelava 

Paketna obdelava predstavlja serijo ne-interaktivnih nalog, ki jih računalnik izvaja hkrati. Kadar govorimo o 
paketni obdelavi podatkov za namene podatkovne analize, pomeni, da je potreben ročni prenos podatkov v 
sistem in šele nato lahko ta izvede serijo ukazov naenkrat. S sistemom ni interakcije med tem, ko izvaja 
ukazane naloge. Pogosto, ko imamo velike količine podatkov, ukažemo, da se proces analiziranja izvede 
ponoči, rezultate pa analiziramo naslednji dan. Rezultati analiz so statični, kar pomeni, da se le ti ne bodo 
posodobili v primeru, da spremenimo izvorni nabor podatkov, razen v primeru, ko ponovno izvedemo serije 
ukazov za analiziranje nad osveženimi podatki [3], [10].  

Paketna obdelava predstavlja torej obdelavo podatkov v dolgotrajnih paketnih nalogah. S tem povezane 
aplikacije so porazdeljene v velike skupine, sestavljene iz več vozlišč strojne opreme, z namenom porazdelitve 
virov potrebnih za izvajanje omenjenih dolgotrajnih nalog. Danes paketna obdelava temelji predvsem na 
tehnologiji MapReduce, ki je osnova odprtokodnemu programskemu ogrodju Apache Hadoop, ki se uporablja 
predvsem za analiziranje velike količine statičnih in empiričnih podatkov. Primeri rešitev, ki temeljijo na 
paketni obdelavi so Apache Hadoop, Nokia Disco, LexisNexis HPCC itd.  
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Če povzamemo, karakteristike paketne obdelave podatkov so: (1) dostop do vseh podatkov, (2) razdelitev oz. 
izbira podatkov izvedena ob zagonu analiziranja, (3) optimiziranost za prepustnost in (4) zmožnost izvedb 
kompleksnih analiz [11]. 

2.2. Pretočna obdelava 

Včasih je smiselno in potrebno podatke neposredno analizirati iz pretoka, saj bi jih v nasprotju morali najprej 
shraniti in šele nato z dolgotrajnimi paketnimi obdelavami analizirati. Za razliko od paketne obdelave in 
obdelave v realnem času, predstavlja pretočna obdelava zmožnost računalnika, da samodejno posodablja 
rezultate analize podatkov medtem, ko se novi podatki pretakajo v sistem. Z vsakim novim dodanim podatkom, 
se aktivirajo signali zaznavanja posodobitev in postopki vključevanja novo prispelih podatkov v analizo oz. 
končne rezultate analize. Pretočna obdelava omogoča samodejno podajanje signalov ob novih dogodkih, brez 
potrebe po ročnem poizvedovanju [3], [10].  

Pomembna predpostavka je, da obdelovani podatki niso nujno tudi podatki v realnem času. Vsekakor je želja 
pretočne obdelave, da so podatki in posredno rezultati analize, kolikor se le da blizu realnega časa. Zato se 
pretočna obdelava včasih tudi naslavlja kot obdelava v realnem času, čeprav takšna razvrstitev ni popolnoma 
pravilna, upoštevajoč prej omenjeno. 

Eden izmed priljubljenih sistemov za pretočno obdelavo je Apache S4 (Simple Scalable Streaming Systems), 
razširljiv vtični sistem, ki se uporablja za razvoj aplikacij, ki obdelujejo redne podatkovne tokove [1], [12]. 
Primeri ostalih rešitev, ki temeljijo na pretočni obdelavi so: SAP Hana Smart Data Streaming, Apache Storm, 
Apache Spark, Apache Samza itd.  

Če povzamemo, karakteristike pretočne obdelave podatkov so: (1) rezultati analize temeljijo na svežih 
podatkih, (2) optimiziranost za zmanjšanje zakasnitev, (3) zahteva po rezultatih čim bližje realnemu času in 
(4) izvrševanje dokaj nezahtevnih analiz [11]. 

2.3. Obdelava v realnem času 

S pojavom velepodatkov se je pojavila tudi potreba po reševanju tehničnih zahtev le teh, med katerimi je tudi 
drag in zapleten proces shranjevanja podatkov. Vsekakor pa je shranjevanje velike količine podatkov smiselno 
izvajati samo v primeru, ko morajo le ti biti arhivirani kronološko in v popolnosti [3]. Shranjevanje podatkov 
je torej nesmiselno, če to počnemo iz potencialne koristi v prihodnosti in v primeru da nimamo načrta kakšne 
bi lahko bile naše retrogradne analize in potencialni novi vpogledi. Zanimiv pogled na omenjeno tematiko je 
predstavil Jorn Socquet, eden od članov nadzornega sveta največje pivovarne Anheuser-Busch InBev, ki je 
izjavil, da je hitrost, s katero dobimo vpogled v podatke in s tem možnost hitrega sprejemanja odločitev, bolj 
pomembna kot natančnost rezultatov, ki jih lahko dobimo z dolgotrajnejšo analizo zgodovinskih podatkov 
[13].  

Problematika se potencira v trenutku, ko se skoraj eksponentno generirajo podatki v realnem času, s pomočjo 
različnih senzorskih naprav, prenosnih pametnih in manj pametnih naprav ter socialnih omrežij. V takšnih 
primerih je pretočna analiza, ki se izvaja sproti lahko zadostna in shranjevanje vseh omenjenih podatkov ni 
potrebno [3]. Ko podatki ne zahtevajo arhiviranje, ali pa je potrebno zgolj selektivno arhiviranje, postane 
nesmiselno prilagajati infrastrukturo za shranjevanje vseh zgodovinskih podatkov. S pomočjo obdelave 
podatkov v realnem času, dobimo posodobljene rezultate, vsakič, ko izvedemo povpraševanje po najnovejših 
rezultatih, ki temeljijo na podatkih zbranih v realnem času do trenutka, ko je povpraševanje aktivirano [3]. 
Princip povpraševanja po osveženih rezultatih je eno od dejstev, ki deli pretočno obdelavo od obdelave v 
realnem času. Prvi nam samodejno posodablja podatke in rezultate, med tem ko drugi na ukaz analizira 
osvežene podatke. Kljub temu pa lahko imamo kombinacijo obeh, ko s pomočjo pretočne obdelave 
posodabljamo osvežen nabor podatkov, dejansko analizo v realnem času pa izvedemo po potrebi. Obdelava v 
relanem času je tako podobna paketni obdelavi, saj zahteva pošiljanje poizvedbe računalniku. Razlika je v tem, 
da se naloga pri obdelavi v realnem času izvede hitreje in na podlagi samodejno posodobljenih podatkov, ki 
so toliko realnočasovni kolikor je to možno, upoštevajoč vse tehnične zakasnitve.  
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V danem kontekstu je potrebno izpostaviti dejstvo, da vse omenjene tehnike obdelave podatkov lahko vodijo 
do pametnih podatkov, vendar samo ob uporabi pretočne obdelave dobimo tudi hitre podatke. Pregled glavnih 
razlik obdelave podatkov je predstavljen v tabeli Tabela 1. 

Tabela 1: Klasifikacija lastnosti glede na načine obdelave podatkov. 

 Paketna Pretočna V realnem času 

Zagon analitike 
intervalno konstantno 

na klic 
na klic samodejno 

Svežina podatkov zgodovinski 
osveženi 

osveženi 
zgodovinski 

Možnost doseganja hitrih ali 
pametnih podatkov 

pametni 
hitri hitri 

pametni pametni 

3. TEHNIČNI VIDIKI 

Metode pametne podatkovne analitike omogočajo visoko kontekstualizirane rezultate za najbolj prilagojeno 
rabo. Temeljijo na hitrosti in učinkovitosti, ter so konkurenčne tradicionalnim metodam analitike, saj temeljijo 
na semantičnih tehnologijah (semantične podatkovne baze grafov - grafi in semantično modeliranje), ki 
vključujejo vse podatke in njihove zahteve ter niso omejene s tipično shemo ali tehnologijo. Ko so aplicirane 
na različnih podatkovnih tipih, tehnike pametne podatkovne analitike zagotavljajo podroben opis pomena 
podatkov in kako jih izkoristiti, kar omogoča podrobno razumevanje [7]. 

Hitrost metod pametne podatkovne analitike je posledica predhodnih modelov. Njihova spremenljivost zajema 
vse vidike uporabe podatkov in standardiziranih pravil za postavitev, medtem ko se pojavljajo zahteve - brez 
dolgih obdobij ponovnega modeliranja, ki jih zahtevajo drugi pristopi. Zato proces pametne podatkovne 
analitike zahteva manj časa za vzdrževanje in omogoča več časa za povpraševanje. Ker lahko uporabniki 
opravijo več povpraševanj v krajšem času, lahko le ti izkoristijo odgovore prejšnjih povpraševanj za 
informiranje naslednjih povpraševanj, med tem ko omogočajo povečano razumevanje uporabnosti podatkov v 
celoti. Pomembno je, da so odgovori podani v kontekstu specifičnih podatkovno usmerjenih aplikacij [7]. 

Eden izmed načinov za zagotavljanje zanesljivosti in zmanjšanje stroškov je uporaba porazdeljenega 
računalništva, ki omogoča porazdelitev zahtevane procesorske moči. V porazdeljenem omrežju, trdoživo 
(angl. fault-tolerant) računalništvo zagotavlja, da v primeru odpovedi kakšnega izmed računalnikov, njegovo 
nalogo neopazno in samodejno prevzame drugi računalnik. Tako je zagotovljena obdelava in analiza vsakega 
podatka, in posledično nobena informacija ne more biti izgubljena. To zahteva analizo milijonov dogodkov na 
sekundo nad učenimi učnimi algoritmi, ki zaznajo signale iz velikih količin realnih, svežih podatkov [3]. 

3.1. Tehnologije, tehnike, metode 

Tehnologije same po sebi ne spreminjajo velepodatkov v pametne ali hitre, temveč je v ozadju celoten proces. 
Predstavili bomo nekaj ključnih tehnologij, tehnik, metod in orodij, ki spreminjajo velepodatke v pametne 
in/ali hitre. Prav tako se bomo dotaknili smiselnosti shranjevanja velikih količin zgodovinskih podatkov ter 
prednosti kontekstualiziranih podatkov in rezultatov za najbolj prilagojeno rabo. Na sliki Slika2 so 
predstavljene tehnologije, tehnike in orodja, ki omogočajo prehod od velepodatkov k pametnim in hitrim 
podatkom. 

3.1.1. NoSQL podatkovne baze 

NoSQL podatkovne baze predstavljajo tiste, ki niso samo relacijske podatkovne baze (RPB), odkoder tudi ime 
NoSQL (angl. Not Only SQL) - “ne samo SQL”. Obstaja več vrst NoSQL podatkovnih baz, in sicer: (1) ključ-
vrednostne (angl. key-value), (2) dokumentne, (3) široko - stolpčno usmerjene (angl. wide - column oriented) 
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in (4) podatkovne baze grafov. Skupna točka vsem je ne-relacijsko usmerjena arhitektura, ki temelji predvsem 
na ideji horizontalne razširljivosti, učinkovitosti, dostopnosti, preprostosti in strukturne fleksibilnosti [14]. 
Glede na predstavljene specifičnosti NoSQL podatkovnih baz, zaključimo, da so primerne za shranjevanje 
velepodatkov, sestavljenih bodisi iz strukturiranih ali nestrukturiranih podatkov, saj RPB niso shajale z vedno 
večjo količino (Slika 3). 

 

Slika 2: Tehnologije, tehnike, metode in orodja za doseganje pametnih in hitrih podatkov. 

Učinkovitost z NoSQL podatkovnimi bazami je mogoče doseči, ker so nestrukturirane narave in tako lahko 
stroge zahteve doslednosti zamenjajo za hitrost in fleksibilnost. Potrebno je vedeti, da velika večina NoSQL 
podatkovnih baz ne podpira de-facto standardnih lastnosti relacijskih podatkovnih baz ACID (Atomarnost, 
Doslednost, Izolacija, Trajnost).  

S pomočjo podprtega koncepta porazdeljenosti, lahko NoSQL podatkovne baze podatke hranijo znotraj več 
procesnih vozlišč in na več strežnikih hkrati. Porazdeljena arhitektura omogoča NoSQL podatkovnim bazam, 
da so horizontalno razširljive (angl. scalable out) za razliko od tradicionalne razširljivosti navzgor (angl. 
scalable up) v primeru RPB, kjer razširljivost temelji na povečevanju procesorske moči in shrambe. NoSQL 
infrastruktura porazdeljene podatkovne baze je vpeljana rešitev nekaterih največjih podatkovnih skladišč na 
svetu, kot npr. Google, Amazon in CIA [14]. Med najpogostejšimi NoSQL podatkovnimi bazami so: 
MongoDB, Cassandra, HBase, Couchbase in Neo4j. 

Med vsemi tipi NoSQL podatkovnih baz postajajo podatkovne baze grafov vodilne s področja izvajanja 
raznovrstnih analitik [15]. Barry Zane, ustanovitelj ParAccel je izjavil, da imajo v poslovnem svetu prednost 
tisti, ki dobijo najboljši vpogled z najmanj vloženega truda in najboljši načina za doseganje tega v naslednjih 
desetih letih bodo podatkovne baze grafov in tehnologija analitike grafov [16]. 

Učinkovitost analiz pametnih podatkov je izjemna iz dveh razlogov. Prvi leži v osnovi, ki jo ponudijo 
semantične podatkovne baze grafov, ki shranjujejo podatke v RDF grafih. Le ti se osredotočajo na povezave 
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med vozlišči in njihove relacije (odnose). Ob povezovanju podatkov v podjetjih ali oddelkih glede na primer 
uporabe, takšno ogrodje omogoča končnemu uporabniku spoznanje o tem kako so podatki povezani z 
njihovimi vprašanji, medtem ko prepoznajo relacije, ki jih drugi uporabniki ne bi. Nagnjenost določanju tako 
diferenciranega razumevanja podatkov na granularni ravni je povečana s semantičnim modeliranjem, ki 
zajema vse podatkovne formate, strukture in uporabe. Ti enotni semantični modeli standardizirajo podatke v 
RDF (Resource Description Framework), ki omogoča iskanje relacij med podatki na osnovi doslednih 
metapodatkov, semantike in atributov [7]. RDF stavek oz. RDF trojček, ki definira izjavo o dejstvu je 
sestavljen iz subjekta, predikata in objekta [17]. Množico RDF izjav imenujemo RDF graf. Za predstavitev 
RDF izjav v strojno razumljivi obliki, RDF opredeljuje posebno XML sintakso imenovano RDF/XML. RDF 
sam po sebi ne določa pomena izjavam, ampak prihaja le ta iz vnaprej dogovorjenih neformalnih semantik oz. 
besedišč [17].  

Poizvedovanje po semantičnih podatkovnih bazah grafov se izvaja z uporabo SPARQL, jezikom podobnim 
SQL-u, ki ga W3C priznava kot standardni jezik. SPARQL omogoča uporabnikom pisanje poizvedb nad 
shranjenimi podatki oblike "ključ-vrednost" oz. podatki, ki sledijo RDF specifikacijam. Na SPARQL in RDF 
lahko gledamo kot na naslednjo stopnjo razvoja SQL-a. Med odprtokondnimi produkti oz. ogrodji, ki 
omogočajo podporo semantičnim podatkovnim bazam grafov in s tem SPARQL je Apache Jena. 

Podatkovni model grafov, ki temelji na semantiki ima vse prednosti relacijskega podatkovnega modela, vendar 
ponuja še več inteligence vgrajene v same podatkovne baze, večjo prožnost za sprejemanje neizogibnih 
sprememb v podatkovnih zahtevah in še večjo prilagodljivost [7]. Prednost semantičnih grafov za podjetja se 
kaže v možnosti takojšnje uporabe zbranega nabora podatkov in sprotno posodabljanje modela, po potrebi, 
glede na poslovne zahteve. Semantični modeli grafov odpravijo potrebo po oblikovanju pravilnega modela v 
trenutku modeliranja. Podjetja lahko začnejo z modeli na osnovi njihovih trenutnih potreb in jih razvijajo ter 
dodajajo možnosti analitike tako kot se potrebe spremenijo. Obstaja vizualna predstavitev podatkov v grafih, 
kar omogoča končnemu uporabniku večji vpogled v relacije, vsebino in lastne zmožnosti vizualizacije in 
analitike. Torej, več kot je podatkov v takšnih grafih, bolj uporabni postajajo.  

Glavna prednost semantičnih podatkovnih baz grafov je, da so namenjene izmenjavi podatkov. Več ljudi lahko 
pripravi svoje lastne podatkovne baze. Če poskrbijo za enako poimenovanje, so lahko le te samodejno 
povezane na zelo enostaven način [18]. 

3.1.2. NewSQL podatkovne baze 

NewSQL predstavlja naslednjo generacijo razširljivih RPB, ki podpirajo sprotno obdelavo transakcij (OLTP - 
OnLine Transactional Processing). Za razliko od NoSQL podatkovnih baz, ki so opustile zagotavljanje ACID 
lastnosti in jih zamenjale za večjo učinkovitost, NewSQL podatkovne baze poskušajo isto doseči z rahlim 
spreminjanjem koncepta RPB, pri čemer ohranjajo omenjene ACID lastnosti, omogočajo horizontalno širjenje 
ter podporo SQL standardu [19]. NewSQL kot takšen lahko opišemo tudi kot hibrid med RPB in NoSQL. 

Slika 3: Primerjava NoSQL in relacijskih podatkovnih baz [14]. 
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NewSQL podatkovne baze razrešujejo omejitve RPB z vpeljavo NoSQL tehnik, kot so npr. na stolpce 
usmerjeno shranjevanje podatkov in porazdeljene arhitekture ali z uporabo tehnologij, kot je obdelava v 
pomnilniku (angl. in-memory processing), simetrična večopravilnost ali masovna vzporedna obdelava [20]. 
Na ta način NewSQL tehnologija doseže učinkovito naslavljanje izzivov velepodatkov. Na splošno je uporaba 
NewSQL podatkovnih baz primerna v scenarijih, kjer je uporaba tradicionalnih RPB smiselna, vendar so 
zahteve po razširljivosti in učinkovitosti večje. 

Med najbolj znanimi NewSQL rešitvami je vsekakor VoltDB podatkovna baza v pomnilniku, ki podpira SQL 
dostop iz prevedenih (Java) shranjenih procedur. Druge NewSQL rešitve so: SAP Hana, Google SPanner, 
Clustrix in NuoDB. 

3.1.3. Podatkovna vtkanost v pomnilniku 

Podatkovna vtkanost v pomnilniku (angl. In-Memory Data Fabric) predstavlja naraven evolucijski korak za 
računalništvo v pomnilniku (angl. In-Memory Computing). Podatkovna vtkanost zajema širši pristop 
računalništva v pomnilniku z združevanjem številnih vrst primerov uporabe v zbirko dobro opredeljenih in 
neodvisnih komponent [21]. Podatkovna mreža (angl. Data Grid) je tako samo ena od komponent, ki jih 
podatkovna vtaknost nudi. Primeri drugih komponent so: računska mreža (angl. Compute Grid), kompleksna 
obdelava dogodkov (angl. Complex Event Processing - CEP), datotečni sistem v pomnilniku (angl. In-Memory 
File System) itd. Glavna prednost podatkovne vtkanosti je zmožnost neodvisne uporabe vseh komponent 
računalništva v pomnilniku, medtem ko so medseboj integrirane. Realni primer je platforma računalništva v 
pomnilniku Apache Ignite, znotraj katere računska mreža ve kako uravnoteženo nalagati podatke in določiti 
urnik izračunov v gruči (angl. in cluster). Medtem ko se uporablja v kombinaciji s podatkovno mrežo, računska 
mreža napelje vse izračune vezane na obdelavo podatkov k članom gruče odgovornim za predpomnjenje 
podatkov [21]. Enako velja za kompleksno obdelavo dogodkov, saj kadar imamo opravka s pretočnimi podatki, 
se vsa obdelava zgodi znotraj članov gruče odgovornih za predpomnjenje podatkov.  

Podatkovna mreža je osrednja komponenta kakršne koli podatkovne vtkanosti. Trenutno edini odprtokodni 
rešitvi podatkovne vtkanosti v pomnilniku (angl. In-Memory Data Fabric) sta Apache Ignite in Apache 
Incubator, medtem ko je GridGain komercialna rešitev za podjetja namenjena produkcijskemu okolju poslovno 
kritičnih primerov uporabe. 

3.1.4. Podatkovna jezera 

Podatkovna jezera predstavljajo močno razširljivo shrambo, ki omogoča shranjevanje velikih količin 
neobdelanih podatkov v svoji izvorni obliki in sisteme obdelave, ki lahko zaužijejo stekajoče se podatke brez 
ogrožanja podatkovne strukture [10]. Glavna prednost podatkovnih jezer je njihova zmožnost shranjevanja 
nestrukturiranih podatkov za razliko od podatkovnih skladišč, ki so predvsem namenjena shranjevanju 
strukturiranih podatkov.  

Trenutno so podatkovna jezera eden najbolj priljubljenih načinov za integracijo strukturiranih in 
nestrukturiranih velepodatkov. Običajno temeljijo na Apache Hadoop ali kakšni drugi NoSQL rešitvi. Lahko 
shranjujejo kakršne koli vrste podatkov za hiter dostop brez tradicionalnega podatkovnega modeliranja in shem 
[6].  

Podatkovna jezera se z dodajanjem semantike pretvarjajo v pametna (semantična) podatkovna jezera. 
Temeljijo na strukturi, ki jo podatkovne baze grafov lahko ponudijo za nestrukturirane podatke. Temeljijo na 
semantičnih grafih za zagotavljanje vizualizacije podatkovnih elementov, kar pospeši čas potreben za vpogled 
in delovanje. Lahko se izkoristi za povečanje uporabnosti velepodatkov z vključitvijo rezultatov analitike v 
delovne tokove. Uporaba semantičnih grafov v namene integracije krepi protokole upravljanja in varovanja z 
omogočanjem skladnosti z metapodatki in definicijami poslovnega slovarja. Tako pametna podatkovna jezera 
temeljijo na hitri pomnilniški obdelavi tehnologij grafov z, za poslovnega uporabnika, razumljivimi 
semantičnimi modeli, ki velepodatke naredijo dostopne, obvladljive in izvedljive [22]. 
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3.1.5. Strojno učenje 

Uporaba inteligentnih algoritmov strojnega učenja je potencirala prehod od velepodatkov do pametnih 
podatkov. Črpanje dragocenega znanja iz nabora velepodatkov s pomočjo tehnik strojnega učenja lahko 
zagotovi natančnejše modele kot kdajkoli prej. Nedavni napredek dosežen na področju porazdeljenih 
tehnologij nam omogoča, da hitreje odkrijemo neznane vzorce ali skrite relacije v podatkovno intenzivnih 
aplikacijah. Večina obstoječih metod se ne spopada z reševanjem novih izzivov velike količine kompleksnih 
podatkov, ki presegajo računske zmožnosti. Tehnike podatkovnega rudarjenja nad velepodatki se soočajo s 
številnimi izzivi kot so npr. razširljivost, dimenzionalnost, nestrukturirani podatki itd. [23].  

Pomemben korak k uvajanju strojnega učenja v velepodatke je vsekakor predpriprava podatkov (angl. data 
preprocessing). Omenjeni proces predstavlja eno izmed pomembnih faz podatkovnega rudarjenja, namenjeno 
čiščenju in korigiranju izvornih podatkov z namenom učinkovitejšega apliciranja algoritmov strojnega učenja 
(npr. evolucijskih algoritmov, globokega učenja, regresijske analize) [23]. Med opravila predpriprave 
podatkov štejemo čiščenje (angl. data cleaning), integracijo (angl. data integration), transformacijo (angl. data 
transformation), zmanjšanje (angl. data reduction) in diskretizacijo podatkov (angl. data discretization). 

3.2. Orodja 

Za uspešen prehod od velepodatkov do pametnih ali hitrih podatkov je, kot že predstavljeno, potrebna uporaba 
različnih tehnologij in tehnik. Med opisovanjem določenih tehnologij smo omenjali nekatere odprtokodne ali 
komercialne rešitve oz. produkte, ki so trenutno na voljo in nam lahko pomagajo pri omenjenem prehodu. 
Razširjen seznam teh rešitev je razviden na sliki Slika. V nadaljevanju bomo podrobneje opisali dve rešitvi, ki 
sta trenutno najbolj zastopani z vidika referenc in dejanske uporabe. 

3.2.1. Hadoop 

Apache Hadoop je implementacija odprtokodnih ogrodij za porazdeljeno obdelavo podatkov, ki omogoča 
zanesljivo, stopnjevano, porazdeljeno računanje in shranjevanje podatkov. Je ekosistem programskih orodij, 
ki omogoča množično vzporedno računalništvo. Omogoča nekaterim vrstam NoSQL porazdeljenih 
podatkovnih baz, kot je HBase, razdelitev podatkov preko tisočih strežnikov z malo zmanjšanja učinkovitosti. 
Sestavljen je iz štirih osnovnih modulov: (1) Hadoop Common - splošni pripomočki za podporo ostalim 
modulom, (2) Hadoop Distributed File System (HDFS) - porazdeljen datotečni sistem, (3) Hadoop YARN - 
ogrodje za razvrščanje poslov in upravljanje virov gruč ter (4) Hadoop MapReduce - na YARN-u temelječ 
sistem za vzporedno obdelavo velikih podatkovnih naborov [24].  

Osnova Hadoop ekosistema je MapReduce, model računanja, ki za intenzivne podatkovne procese razdeli 
računanje po neskončnem številu strežnikov, ki se v splošnem imenujejo Hadoop gruča. Igra pomembno vlogo 
za podporo vedno večji potrebi po obdelavi velepodatkov. Velika podatkovna procedura bi potrebovala 20 ur 
obdelovalnega časa na centralizirani RPB, medtem ko lahko potrebuje le 3 minute v primeru, ko je 
porazdeljena po veliki Hadoop gruči za vzporedno obdelavo [14]. Hadoop MapReduce se predvsem uporablja 
za analizo velikih množic statičnih in empiričnih podatkov. Razen tega, da temelji na tradicionalni tehniki 
paketne obdelave, je največja slabost Hadoop-a, nezmožnost izvedbe online in pretočne podatkovne analitike. 
Hadoop je kompleksen za učenje, saj vsebuje veliko različnih komponent, kot sta lastna podatkovna baza za 
shranjevanje velikih tabel (HBase) in podatkovno skladišče, ki temelji na SQL-u (Hive). 

3.2.2. Spark 

Apache Spark je odprtokodno ogrodje za obdelavo podatkov, zgrajen na temeljih hitrosti, enostavne uporabe 
in prefinjene analitike. Izvaja obdelavo podatkov v pomnilniku in s pomočjo gruč. Spark ima več prednosti v 
primerjavi z drugimi tehnologijami in orodji za obdelavo velepodatkov, kot je MapReduce ter Hadoop in 
Storm. Spark je učinkovitejši od Hadoop-a, saj ni vezan na dvonivojsko paradigmo MapReduce. Medtem ko 
MapReduce obdeluje podatke v korakih, Spark izvaja obdelovanje nad celotnim naborom podatkov v enem 
zamahu, kar ga naredi hitrejšim. Spark je lahko 10-krat hitrejši kot Hadoop z MapReduce-om, kadar govorimo 
o paketni obdelavi podatkov in do 100-krat hitrejši kadar govorimo o analitiki v pomnilniku (angl. in-memory 
analytics) [25].  
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Spark ponuja celovito in enotno ogrodje za upravljanje velepodatkov iz različnih podatkovnih nizov, ki so 
različni glede na vrsto (besedilne podatke, graf podatke itd), kot tudi virov podatkov (paketna ali pretočna 
obdelava). Zraven osnovnega API-ja ponuja Spark še naslednje knjižnice: Streaming, SQL, MLlib in GraphX.  

Spark se lahko izvaja sam ali nad Hadoop YARN, kjer lahko bere podatke neposredno iz HDFS (Hadoop 
Distributed File System). V primeru, da se ne izvaja ob uporabi HDFS, potrebno je zagotoviti drugo oblačno 
podprto podatkovno platformo. Ob zmožnosti obdelave v pomnilniku, obdelave grafov in strojnega učenja, 
Spark omogoča tudi pretočnost [26].  

Uporaba Hadoop-a z MapReduce-om je zadovoljiva, če so podatki in zahteve za poročanje večinoma statični 
in kadar imamo možnost čakati na paketno obdelavo. V primeru, da moramo izvajati analitiko v realnem času, 
s pretočnimi podatki, npr. iz senzorjev ali iz aplikacij, ki zahtevajo več operacij, potem je bolj smiselna uporaba 
Spark-a. 

3.3. Oblačno podprta obdelava 

Kljub številnim že opisanim rešitvam, ki so na voljo za črpanje dodane vrednosti iz velepodatkov oz. za 
spreminjanje le teh v pametne in/ali hitre podatke, je priprava infrastrukture in potrebno znanje za izvedbo 
takšnega projekta lahko zelo zahtevno in drago. Kot možna rešitev se ponuja računalništvo v oblaku, saj 
omogoča vsem zainteresiranim učinkovito obdelavo nad velepodatki, ne glede na različno raven tehničnega 
razumevanja.  

Kot pozitivno gonilo v smeri učinkovite tehnične integracije je vsekakor konstantno napredovanje povezovanja 
med računalništvom v oblaku in koncepti velepodatkov, kjer je poudarek na podatkovno osredotočenimi izzivi. 
Odvisno od scenarija in okoliščin lahko od ponudnika oblačnih storitev zahtevamo nekatere modele le tega, 
npr. SaaS (programska oprema kot storitev, angl. Software as a Service), PaaS (platforma kot storitev, angl. 
Platform as a Service), IaaS (infrastruktura kot storitev, angl. Infrastructure as a Service) ter že nekaj časa 
dosegljiv in znan model DBaaS (Database as a Service), ki predstavlja podatkovno bazo kot storitev.  

Velepodatki so lahko shranjeni v oblaku, namesto v omejenem in relativno manj učinkovitem lokalnem 
sistemu za shranjevanje. Podatke se lahko doda ali odstrani z računalniško procesorskih enot, ki se lahko 
uporabijo za izvajanje analitke [1]. Oblačna shramba je neprimerljivo robustnejša, porazdeljena, prilagodljiva, 
odporna na napake in se popolnoma ujema s frekvenco obdelave vzporednega in porazdeljenega 
računalniškega - programskega modela. Komunikacija med oblačnim okoljem in zunanjim svetom je olajšana 
s pomočjo grafičnih uporabniških vmesnikov (GUI-jev) ali vmesnikov uporabniškega programa (API-jev). 
Omenjeni vmesniki omogočajo uporabnikom bogat nabor operacij kakor tudi celotne platforme za izvajanje 
operacij, neposredno z izbiro, ki temelji na preprostih klikih [1]. Zbiranje, združevanje, vizualizacija in 
rudarjenje podatkov so samo nekatere od storitev nad velepodatki, ki jih računalništvo v oblaku ponuja.  

DBaaS omogoča (1) skupno konsolidirano platformo za zagotavljanje podatkovne baze kot storitve, (2) model 
samopostrežbe za oskrbovanje podatkov, (3) elastičnost ozs. razširljivost podatkovnih virov, (4) stroškovna 
bremenitev glede na dejansko uporabo virov [1]. Med prvimi ponudniki DBaaS so med drugim Amazon RDS, 
Microsoft Azure Cosmos DB (prej Azure DocumentDB), Amazon SimpleDB, Google BigQuery in IBM 
Cloudant. 

4. ZAKLJUČEK 

Splošni tehnični in poslovni cilj danes je doseči hitre in/ali pametne podatke, katere zagotovimo z uporabo 
primerne obdelave velepodatkov ter primernih orodij. Kadar želimo hitre rezultate na podlagi kakršne koli 
analitike, potrebujemo hitre podatke, ki temeljijo na pretočni obdelavi. Kadar imamo privilegij časa, lahko še 
zmeraj uporabljamo paketno obdelavo podatkov in s tem obdelujemo veliko večje količine podatkov ter tako 
pridobimo boljši vpogled v poslovne procese na podlagi obogatenih rezultatov analitike. Idealne rešitve so 
tiste, ki izkoriščajo oba pristopa. 

Glede velepodatkov so podjetja trenutno na prelomnici, saj je prehod na pametne in hitre podatke nujno 
potreben, če želijo ostati konkurenčna in izkoriščati ves možen potencial velepodatkov in umetne inteligence 
ter s tem povezanih sodobnih tehnologij. Težava pri nujnem prehodu je predvsem dejstvo, da so pametni in 
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hitri podatki v veliki meri še zmeraj v domeni specialistov strokovnjakov, hkrati pa je na trgu toliko različnih 
tehnologij ter s tem povezanih orodij, ki jih informatiki še zmeraj kategorizirajo in klasificirajo. Potrebna so 
orodja ali programska ogrodja, ki bodo omogočala tudi ne-specialistom začetek uvajanja z umetno inteligenco 
podprtih aplikacij, temelječih na velepodatkih.  

Pri nadaljnjem delu bomo podrobneje analizirali posamezne tehnologije hitrih in pametnih podatkov ter 
produkte, ki nam omogočajo doseganje le teh. Prav tako bomo umestili posamezne produkte glede na vidike 
uporabnosti in tehnologije na katerih temeljijo. 
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Povzetek: V prispevku bomo predstavili problem izboljšanja uporabniške izkušnje na konkretnem 
primeru aplikacije s pomočjo inteligentnih metod. Študija je bila narejena na informacijskem 
sistemu iz medicine, ki se uporablja v pripravah na in med samimi kirurškimi posegi različnih 
tipov. Navedeno aplikacijo med operacijami uporabljajo zdravniki prostoročno v brezstičnem 
načinu, kar prinese dodaten nivo kompleksnosti pri načrtovanju uporabniškega vmesnika in 
izboljšanju uporabniške izkušnje. V ta namen smo v aplikacijo uvedli inteligenten modul 
priporočanja, katerega namen je izboljšati uporabniško izkušnjo uporabe rešitve med samo 
operacijo. Predstavili bomo kako smo združili strojno učenje z medicinsko aplikacijo, katere 
metode strojnega učenja smo pri tem uporabili, kako je potekal razvoj teh metode in s katerimi 
izzivi smo se spopadali med implementacijo. 
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1. UVOD 

Napredek na področju inovativnih informacijskih rešitev na osnovi brezstičnih uporabniških vmesnikov 
predstavlja velik potencial za razvoj zanimivih in uporabnih aplikativnih produktov, tako na področju zabave 
kot na področju poslovnih aplikacij. Tovrstne rešitve so še posebej koristne kjer uporabniki zaradi narave 
okolja med delom (tovarne, čiste sobe, delavnice, operacijske dvorane, oddaljen dostop, itd.) ne morejo 
upravljati računalnika z uporabo klasičnih vhodno/izhodnih naprav (npr. tipkovnica, miška, itd.). Tipkovnica 
in miška predstavljata jedro interakcije z računalniki že od prvega komercialnega računalnika iz leta 1984. V 
več kot pol stoletja od iznajdbe prve računalniške miške [1] so se izmenjale številne naprave, a šele v zadnjih 
letih vidimo porast novih vmesnikov za interakcijo človek-računalnik, ki so se z razvojem tehnologije 
pospešeno razvijali [2]. Kljub temu še večina interakcije človek-računalnik poteka preko tipkovnice in 
računalniške miške, ki sta še dandanes enaki kot sta bili v času iznajdbe. Med razloge lahko naštejemo izzive 
sprejetosti novih naprav in zrelost tehnologije ter seveda vseprisotnost tradicionalnih vmesnikov, kot sta 
tipkovnica in miška. 

Brezstični uporabniški vmesniki delujejo v povezavi z napravami, ki zaznajo interaktivno komunikacijo z 
uporabnikom, brez fizičnega stika. Brezstična interakcija kreira simultane dogodke na področju grafičnih 
vmesnikov (barva, oblika, sprememba pozicije), na področju zvoka in govora ali kot zunanji zaznavni sistem. 
Nadzor vmesnikov s pomočjo zvoka nadziramo s posebnimi mikrofoni in naprednimi procesnimi algoritmi. 
Kretnje zaznavamo s senzorji, ki so lahko v obliki nosilne tehnologije (angl. wearables), okoljski senzorji 
(angl. enviromental sensors) ali napredne računalniške kamere (npr. infrardeče kamere). 

1.1. Prepoznava namena uporabnika 

Prepoznati namen uporabnika in drugih akterjev v interaktivnem prostoru podaja osnovo za sklepanje o 
uporabnikovih namenih, zakaj izvajajo določene aktivnosti in predvsem kaj bo njihov naslednji korak. Prav 
ta osnovna kognitivna sposobnost odraža medosebne odnose, saj tudi osebna komunikacija (človek-človek) 
temelji na razumevanju motivacije in oseb v prostoru. Z rastjo kompleksnosti interakcije človek računalnik ter 
inteligence avtomatiziranih sistemov, vsi strmimo k podobni komunikaciji, ki temelji na prepoznavi namena 
(angl. intent-recognition). Področje predstavlja sinergijo med različnimi tehnikami, kot so uporabniško 
modeliranje, računalniški vid, naravni jezik, verjetnostno sklepanje in strojno učenje. Algoritmi za prepoznavo 
namena uporabnika igrajo ključno vlogo v širokem naboru aplikacij, ki vključujejo pametne domove, pametne 
uporabniške vmesnike, osebne asistente (agenti), interakcijo človek-računalnik in človek-robot ter video 
nadzor. Raziskave vezane na prepoznavo načrta uporabnika segajo nazaj v leto 1978, kjer so osnovo 
prepoznave definirali avtorji [3]. V zadnjih desetih letih so bili narejeni signifikantni napredki s pomočjo 
umetne inteligence in povezanih področij. Razlogi ležijo v: 

 vedno večji in prefinjeni potrebi po učinkovitih sistemih za prepoznavanje načrta uporabnika v 
različnih aplikacijah, 

 razvoju novih algoritmov v kombinaciji z verjetnostnim modeliranjem, strojnim učenjem ter 
optimizacijo (zmogljivejši računalniki za uporabo te tehnike), 

 povečana sposobnost zbiranja podatkov o aktivnostih uporabnika. 

Zadnje raziskave na tem področju se delijo na dve veji. Prepoznava aktivnosti (angl. Activity Recognition), 
ki se ukvarja s podatki pridobljenimi s pomočjo različnih senzorjev, kot so kamere, nosljivi senzorji in 
prilagojeni uporabniški vmesniki. Glavna naloga pristopa je identificirati in ekstrahirati zanimive vzorce iz 
senzorjev, ki jih lahko interpretiramo kot pomembne aktivnosti. Na primer, sistem za prepoznavo aktivnosti v 
video sekvenci bo začel z analizo serije premikov (deli video posnetka - frame) in bo poskusil ugotoviti ali so 
to deli določene aktivnosti, na primer aktivnosti polnjenje čaše kave. Prepoznava načrta in namena (angl. 
Plan and Intent Recognition) je osredotočena na visoko-nivojskih kompleksnih ciljih in namenih, ki raziskujejo 
relacije med osnovnimi koraki, ki so deli načrta. Relacije vključujejo vzorčnost, začasno naročanje in 
koordinacijo med različnimi deli konteksta. 
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1.2. Uporabniška izkušnja 

Kljub temu, da že obstajajo rešitve na osnovi brezstičnih vmesnikov in identificirane prednosti (nadzor 
računalnika iz razdalje, zagotavljanje večje varnosti uporabnika, manjšanje možnosti nastanka infekcij - 
uporaba v operacijski dvorani), ki jih le-te prinašajo, se rešitve v praksi še niso sprejele in se ne uporabljajo. 
Nizka stopnja sprejetosti je lahko posledica različnih faktorjev, kot so uporabnost, enostavnost, zanesljivost, 
itd. Eden glavnih faktorjev je tudi uporabniška izkušnja (angl. user experience; glej definicijo spodaj) ob 
uporabi tovrstnih rešitev. Zagotavljanje dobre uporabniške izkušnje zahteva ob načrtovanju rešitve 
upoštevanje priporočil in dobrih praks za razvoj tovrstnih rešitev. Pri tem naletimo na osnovni problem, in 
sicer pomanjkanje priporočil in dobrih praks za razvoj brezstičnih uporabniških vmesnikov, kar je posledica 
dejstva, da je tehnologija za razvoj brezstičnih uporabniških vmesnikov še zelo mlada in v praksi še ni dovolj 
preizkušena.  

Definicija: 

Uporabniška izkušnja (UX) predstavlja uporabnikovo celovito izkušnjo uporabe določenega produkta, sistema 
ali storitve. Vključuje praktične, eksperimentalne, pomenske in vrednostne aspekte interakcije človek-
računalnik v povezavi z lastništvom produkta. Naslavlja percepcijo uporabe sistema, produkta ali rešitve, kot 
na primer preprostost uporabe in učinkovitost. 

Interakcija človeka in računalnika oblikuje uporabniško izkušnjo (angl. user experience). Nadzor z gibi (angl. 
Gesture Control) je sposobnost prepoznavanja in razumevanja gibanja človeškega telesa za potrebe interakcije 
in nadzora računalniških sistemov brez neposrednega fizičnega stika. Izraz »naraven uporabniški vmesnik« se 
uporablja za opis sistemov, ki z računalnikom komunicirajo brez kakršnih koli vmesnih naprav. Slika 1 
ponazarja vedno večjo zrelost brezstičnih tehnologij (angl. wearables, gesture detection devices), ki se počasi 
pomikajo v območje dodane vrednosti za končne uporabnike. Uporabniška izkušnja v povezavi s produkti in 
storitvami oblikuje splošno izkušnjo končnih uporabnikov (angl. customer experience) ter tako vpliva na 
sprejetost produktov in storitev, ki uporabljajo oz. temeljijo na brezstičnih uporabniških vmesnikih. 
Razumevanje in sprejemanje brezstične interakcije je še posebej pomembno pri vpeljavi novih 
tehnologij. 

 

Slika 1: Gartnerjeva napoved uporabe tehnologij vezanih na interakcijo človek-računalnik [4]. Slika prikazuje faze 
življenjskega cikla tehnologije od začetnega koncepta (angl. Innovation Trigger) ter vse do zrelosti in širše sprejetosti 
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Raziskovalna hiša Juniper Research [5] napoveduje izjemno rast tehnologije in podpornih senzorjev za 
zagotavljanje kakovostne interakcije človek-računalnik s pomočjo kretenj in glasovnih ukazov. Do konca leta 
2016 bo na trgu prisotnih več kot 168 milijonov naprav, ki omogočajo interakcijo človek-računalnik s podporo 
kretenj in glasovnih ukazov. Do leta 2020 bo to število zraslo na 492 milijonov naprav, kar napoveduje 280 % 
rast in s tem seveda izjemo hitro širjenje brezstičnih pristopov, ter s tem spremembo osnovnega načina 
interakcije z računalniki.  

2. PRISTOPI NAPOVEDOVANJA 

V našem problemu smo napovedovanje uporabniških akcij tretirali kot problem napovedovanja časovnih vrst 
(angl. “Time series prediction”), ki je ena izmed pristopov nadzorovanega učenja, natančneje klasifikacije. 
Klasifikacija je metoda strojnega učenja, kjer se računalnik sam uči napovedovanje klasifikciranja podatkov v 
vnaprej določene razrede. Napovedovanje časovnih vrst pa je nadgradnja klasičnega pristopa klasifikacije, kjer 
imamo opravek z nizom stanj urejenim po časovnem zaporedju (v našem primeru akcij in dogodkov, ki jih je 
zabeležil program) in napovedujemo akcije, ki bodo sledile določenemu nizu. 

2.1. Napovedovanje časovnih vrst 

Napovedovanje časovnih vrst je metoda, ki se uporablja vedno, ko želimo glede na že pretečene dogodke 
napovedati stanje ali dogodek, ki jim sledi. Tipične aplikacije te tehnike so v zdravstvu, kjer napovedujemo 
stanje bolnikov glede na intervalno merjene zdravstvene parametre v ekonomiji, kjer se uporablja 
napovedovanje časovnih vrst pri trgovanju z delnicami, obveznicami in menjavanju valut [6], v meteoroligji 
pri napovedovanju vremena [7] in v gospodarstvu pri napovedovanju potreb materialov in povpraševanju 
storitev [8].  

Mi smo ta pristop uporabili pri napovedovanju uporabniških akcij na sledeč način. Vsaka akcija je bila podana 
v obliki časovnega zapisa, ki je zajemal podatke o uporabnikovih akcijah vezanih na njegov kontekst. Kot 
kontekst smo definirali podatke, ki vplivajo na končno uporabnikovo odločitev ter so odvisni in predhodnega 
in trenutnega stanja. 

Kakovost napovedovanja je odvisna od kakovosti pridobljenih podatkov. Nad bazenom več kot treh(3) 
milijonov anonimiziranih zapisov, ki jih je bilo potrebno prečistiti, povezati s kontekstnimi informacijami in 
izločiti druge nepomembne razvijalske podatke smo začeli izvajati prve podatkovne analize.  

2.2. Struktura podatkov  

Osnovo za napovedovanje prihodnje akcije je predstavljala sekvenca zaporednih akcij, ki jih je bilo potrebno 
pretvoriti v obliko časovne vrste. Kot dodatni kontekstni podatki, smo vsakemu koraku sekvence še dodali 
podatke vezane na trenutni kontekst ter tako gradili celovito zgodovinsko sliko uporabnikovih akcij. Nekateri 
podatki: 

Tabela 1: Identificirane spremenljivke 

Spremenljivka Tip Opis 

AeName A Ime aplikacije, lokacije klienta pri uporabniku (i.e. operacijska soba 5) 

AssistantViewerMode K Kontekstna spremenljivka - stanje pogleda, ki ga ima uporabnik na ekranu. 

DicomAction A Glavna akcija, ki jo je trenutno izvedel uporabnik 

Duration A Trajanje izvajanja akcije 

SeriesImageIndex K Lokacije slike v seriji slik (trenutna aktivna slika) 

SeriesImagesCount K Skupno število naloženih slik v seriji 
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Spremenljivka Tip Opis 

SeriesModality K Tip slik, ki si jih uporabnik trenutno ogleduje (RTG, CT, PET, MR) 

SeriesViewerIndex K Indeks aktivnega pogleda slik (če imamo aktivnih več pogledov, kateri pogled je 
aktiven in manipulira slikovno gradivo) 

TimeStamp A Časovni žig akcije 

Geste[dict] A Slovar izvedenih gest med izvajanjem višje nivojske DICOM akcije za 
manipulacijo slikovnega gradiva 

A - akcijska spremenljivka, K-kontekstna spremenljivka 

Pri našem projektu smo uporabili več metod klasifikacije, katere lahko razdelimo v dve skupini glede na to 
kako pripravljene podatke rabijo. Nekatere izmed uporabljenih metod so prilagojene na delo z časovnimi 
podatki na tak način, da vsebujejo podatke o prejšnjih stanjih. Tipičen predstavnik takih metod je rekurzivna 
nevronska mreža, ki je tudi ena izmed metod, ki smo jo preizkusili. Pri uporabi teh metod, podatkov kaj posebej 
ne potrebujemo spreminjati in jih lahko pustimo v obliki, kjer je posamezna instanca kar ločeno celotno 
trenutno stanje. Pri takih pristopih metoda sama ugotovi, kako pomembne so predhodna stanja in kako se ta 
pomembnost skozi čas. Rezultat tega je, da nam ni potrebno predvideti ali preizkusiti, koliko preteklih stanj 
značilno vpliva na stanje, ki ga napovedujemo. 

Drugi tip metod klasifikacije, ki smo jih uporabili pa potrebuje prilagojen tip podatkov, kjer so v instanci že 
podatki o preteklih stanjih. Pri tej obliki zapisa podatkov moramo sami določiti, koliko podatkov v preteklost 
naj metoda napovedovanja upošteva - pravimo, da določimo okno napovedovanja. Seveda smo velikost okna 
napovedovanja določili s pomočjo eksperimenta in ne na pamet. 

2.3. Napovedovanje časovnih vrst 

Pri določanju velikosti okna napovedovanja smo hoteli preveriti, kako se značilna pomembnost spreminja 
skozi čas, oziroma kako zelo vplivajo pretekle akcije na napovedujoče stanje. V tem primeru smo izvedli 
analizo pomembnosti, kjer smo zajeli podatke v časovnem oknu petih preteklih stanj in preverili kako veliko 
moč imajo določeni parametri pri oblikovanju modela napovedovanja. To analizo smo izvedli s pomočjo 
metode naključnega gozda [9], ki je ansambelska metoda klasifikacije. Metoda naključnega gozda deluje po 
sledečem postopku. Iz izvorne učne množice podatkov vzorčimo (naključno izberemo s ponavljanjem) n 
instanc, kjer je n velikost izvorne učne množice. Na dobljenem vzorcu nato začnemo z učenjem modela 
klasifikacije, ki temelji na CART [10] načinu z učenje odločitvenih dreves. Algoritem učenja CART dreves za 
klasifikacijo gradi drevo od vozlišča drevesa proti listom na tak način, da v vsakem vozlišču izbere pravilo za 
delitev podatkov glede na nečistost delitve. Metriki nečistosti pravimo tudi Gini vrednost, ki nam pove v 
kolikšni meri sta dobljeni podmnožici (ali več dobljenih podmnožic) čiste. Ta delitev poteka tako dolgo, dokler 
so dobljene podmnožice še vedno dovolj velike ali nečiste. Algoritem naključnega gozda doda določeno mero 
naključja v CART metodo grajenja odločitvenih dreves tako, da ob vsaki delitvi naključno izbere podmnožico 
parametrov, ki se lahko uporabijo pri odločitvi. Ko je drevo zgrajeno, ga doda v množico klasifikacijskih 
modelov - v ansambel, in ponovi celoten postopek (ponovno vzorčenje podatkov in grajenje CART drevesa) 
dokler ne napolni ansambel do vnaprej določene velikosti. Rezultat metode naključnega gozda je tako 
ansambel več klasifikacijskih odločitvenih dreves, ki skupaj sodelujejo pri končni odločitvi. Pri analizi 
pomembnosti posameznih parametrov časovnih vrst lahko uporabimo tudi naključni gozd. Napovedno moč 
posameznih parametrov ugotovimo tako, da v celotnem ansamblu (v vseh drevesih) preverimo kolikokrat se 
določen parameter uporabi pri delitvi na podmnožice. Večkrat kot se parameter pojavi, večjo napovedno moč 
ima, saj se je uporabil večkrat kot parameter, ki deli podatke na najbolj čiste podmnožice. Rezultati te analize 
so spodaj v grafu, ki prikazuje frekvenco pojavitev posameznih parametrov v ansamblu naključnega gozda v 
velikosti 5000 dreves. 
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Slika 2: Identifikacija pomembnih značilk 

Kot vidimo iz slike, so daleč najpomembnejši podatki pri napovedovanju AKCIJA1 in AKCIJA3, ki sta tudi 
najpogosteje uporabljeni akciji med izvajanje operacijskih posegov. Pričakovano se moč napovedovanja 
manjša, ko gremo bolj v preteklost. S pomočjo te analize smo določili, da bo velikost našega okna 
napovedovanja, 5 preteklih stanj. 

2.4. Metode napovedovanja časovnih vrst 

Tekom izdelave sistema za napovedovanje uporabniških akcij smo preizkusili več različnih metod 
klasifikacije, ki so primerne za problematiko napovedovanja časovnih vrst. Preizkusili smo s standardnimi 
pristopi, ki so se v zadnjih časih izkazali kot najprimernejši za tovrstni problem 
[http://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/want-to-win-at-kaggle-pay-attention-to-your-ensembles] - 
ansambelskimi metodami bagging, AdaBoost, naključni gozd (angl. random forest), postopnim pospeševanjem 
(angl. gradient boosting method), metoda podpornih vektorjev (angl. support vector machine) in nevronske 
mreže s povratno zanko (angl. reccurent neural networks). Že pregled po novejših izzivih in tekmovanjih 
podatkovnega rudarjenja na portalu Kaggle priča, da so te metode tiste, ki v največji meri prinašajo zmagovalne 
rezultate. 

2.5. Ansambelske metode 

Večji del uporabljenih metod so bile ansambelske metode bagging, AdaBoost, postopno pospeševanje in 
naključni gozd. Podobno kot smo že v prejšnjem poglavju opisali za metodo naključnega gozda, velja za vse 
ansambelske metode, da zgradijo ansambel ali skupino klasifikacijskih modelov, kjer je vsak izmed njih bil 
naučen na drugih podatkih ali pod drugimi pogoji do te mere, da so si dovolj različni, da njihovo skupno znanje 
deluje boljše pri klasifikaciji, kot če bi pri tem uporabili le en model. 

Metoda bagging je predhodnik metode naključnega gozda, ki smo ga opisali prej in lahko deluje v kombinaciji 
s poljubno metodo klasifikacije in ne le v kombinaciji z algoritmi, ki gradijo odločitvena drevesa. Bagging in 
naključni gozd imata pa skupno strategijo za vsiljevanje gradnje različnih modelov - vzorčenje s ponavljanem. 
V osnovni različici (ki smo jo uporabili tudi mi), deluje ta metoda v kombinaciji z eno-nivojskim pravilom 
(angl. decision stump), ki določa le eno pravilo, katero deli množico na dve podmnožici. Seveda le en tak 
model ne bi deloval dovolj dobro, zato je v ansamblu mnogo takih (ampak drugačnih) pravil. Mi smo v našem 
eksperimentu uporabili ansambel velikosti 1000. 

Metoda AdaBoost je ansambel pospeševanja, ki prav tako kot bagging lahko deluje s poljubno metodo 
klasifikacije. Strategija, ki skrbi, da se ustvarijo različni modeli, pa je da skozi iteracije spreminja pomembnosti 
instancam v učni množici. Spreminjanje pomembnosti potekajo tako, da se spreminjajo uteži instancam tako, 
da tiste instance, ki so bile klasificirane napačno dobijo večjo utež, in tiste, ki so bile klasificirane pravilno, 
dobijo manjšo utež. To uteževanje in gradnja modelov poteka sekvenčno in je odvisno od prejšnjih modelov 
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(za razliko od bagginga, kjer lahko gradnja poteka paralelno, saj so si modeli neodvisni). Mi smo v 
eksperimentu ponovno uporabili izvorno implementacijo AdaBoost.M1 metode, ki uporablja enostopenjsko 
pravilo kot osnovni model klasifikacije. Velikost ansambla je ponovno z eksperimentom bila nastavljena na 
1000 modelov. 

Postopno pospeševanje, pa je pristop, ki na inovativen način uporabi regresijska drevesa (zgrajena po CART 
metodi, ki je bil napisan v prejšnjem poglavju), da ustvari ansambel klasifikacije. Pri tem pristopu se najprej 
končni razredi, ki jih napovedujemo spremenijo v celoštevilske vrednosti v ordinalni obliki. Tako postane prvi 
razred kar številka 1, drugi razred 2 in tako naprej. Prvo drevo se zgradi po podobnem postopku, kot je bilo 
zapisano v opisu CART metode za gradnjo naključnega gozda, torej najprej z naključnim vzorčenjem s 
ponovitvami podatkov in nato postopoma zgradi drevo s pravili (ponovno se v vsakem koraku naključno 
izberejo parametri na katerih poteka odločanje). Razlika je le, da se v teh drevesih napovedo vrednosti 1,2,...,k, 
kjer je k število razredov, namesto razredov samih. Naslednje drevo nato preizkuša popraviti prvo drevo, na 
tak način da več ne napoveduje indeks končnih razredov, temveč napoveduje popravek indeksa napovedanega 
razreda.. To pomeni, da so razredi lahko tudi negativni v drugem drevesu. Tretje drevo nato ponovno popravlja 
napake prvega in drugega drevesa skupaj. Ta postopek se ponavlja tako dolgo, dokler ne napolnimo ansambel 
do njegove polne kapacitete. Rezultat je ansambel regresijskih dreves, kjer vsako naslednje drevo popravlja 
vsa prejšnja drevesa. Mi smo velikost takega ansambla ponovno določili eksperimentalno na 1000 regresijskih 
CART dreves. 

2.5.1. Metoda podpornih vektorjev 

Metoda podpornih vektorjev je pa pristop, ki zgradi le en model klasifikacije in ga je prvi predstavil ruski 
matematik Vapnik [11]. To naredi tako, da preizkuša najti razmejitveno ravnino, ki deli razrede na tak način, 
da je razmak med instancami in razmejitveno ravnino največji možen. Pri tem nekaj instanc ignorira in prav te 
instance imenujemo podporni vektorji. Ker v realnosti redko naletimo na primere, kjer so instance drugih 
razredov linearno deljive, se pri metodi podpornih vektorjev uporabi trik jedra. Jedro je funkcija, ki trenuten 
prostor parametrov v višje ležeči prostor na tak način, da lahko uporabi linearne funkcije za delitev. Po 
transformaciji se ta linearna delitev sicer spremeni v kompleksno ravnino. V našem eksperimentu smo 
preizkusili različne funkcije jedra, a na koncu smo se odločili za polinomsko jedro, saj so se rezultati tega 
izkazali kot najboljši za naš problem. 

 

Slika 3: SVM z razmejitveno ravnino (neprekinjena črna črta) in trikom jedra s funkcijo preslikave ϕ. 

2.5.2.  Nevronske mreže 

V zadnjih časih so globoke nevronske mreže prinesle manjšo revolucijo na širšem področju strojnega učenja 
[12]. Globoke nevronske mreže je izraz za metode, ki gradijo na laični predstavi delovanja možganov preko 
nevronov, ki so združeni v različne nivoje z različnimi cilji. Osnovna nevronska mreža ima vsaj tri nivoje- 
vhodni, ki sprejme vhodne parametre, izhodni, ki vrne rezultate in vsaj skriti srednji nivo, ki s funkcijo 
pretvorbe in funkcijo aktivacije pretvori vhode v izhode. Če ima nevronska mreža več takih skritih nivojev, 
bodisi enakih ali različnih funkcij, govorimo o globokih nevronskih mrežah, Kljub temu, da so globoke 
nevronske mreže prinesle veli napredek pri prepoznavi slik [13], prepoznavi [14] in sintezi [15] govora, 
prevajalstvu [16] in samovozečih avtomobilih [17] je njihova uporaba omejena. Namreč izkaže se, da globoke 
nevronske mreže delujejo najbolje na zelo veliki količini podatkov. Čeprav imamo v našem primero zelo dosti 
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podatkov, je to še vedno le majhen delež tega, kar uporabljajo pri problemih prepoznave slik ali prevajalstva. 
Kljub temu, da ne operiramo z podatki gromozanskih razsežnosti, smo v naš eksperiment tudi vključili globoke 
nevronske mreže. Glede na to, da imamo opravek z časovnimi vrstami (podobno kot je to na primeru vožnje 
samovozečih avtomobilov, prevajalstvu ali prepoznavi govora), bomo tukaj uporabili nevronske mreže s 
povratno zanko in nevroni kratkega in dolgega spomina (angl. long short term memory) LSTM. Ta tip 
nevronskih mrež se je na podobnih problem izkazal kot najprimernejši in že nekaj let prednjači pred drugimi 
vrstami nevronskih mrež ali Markovimi mrežami [18]. LSTM nevroni delujejo tako, da svoj vhod obravnavajo 
tudi kot vhod pri naslednjih vrednostih. Skozi proces učenja nevronske mreže vzvratnega razširjanja napake 
(angl. backpropaggation), se tako vhodom kot tudi povratni zanki izhoda določijo uteži skozi epohe (iteracije 
treniranja nevronske mreže) na tak način, da minimizirajo stopnjo napake klasifikacije. 

3. REZULTATI EKSPERIMENTA 

Eksperiment smo implementirali s programskim jezikom python3 s pomočjo knjižnic, ki vključujejo pristope 
strojnega učenja sk-learn, numpy, scipy, tensorflow, keras in xgboost. Za namen eksperimenta smo podatke 
morali deliti na učno in testno množico. Za metode, katere rabijo v instancah že podatke o preteklosti, smo 
uporabili klasičen pristop navzkrižne validacije z desetimi rezi in stratifikacijo. Za nevronske mreže pa smo 
uporabili sekvenčno navzkrižno validacijo z desetimi rezi, kjer smo najprej prvih 10% podatkov uporabili za 
učenje, ostalo za testiranje, nato 20% za učenje in ostalo za testiranje in tako naprej vse dokler smo uporabili 
90% za učenje in zadnjih 10% instanc za testiranje. Merili smo metriki točnosti in makro F-mere, ter čase 
učenja in uporabe. Spodnji graf prikazuje rezultate točnosti (modra barva) in makro F-mere (oranžna barva). 

 

Slika 4: Točnost klasifikatorjev (levo točnost, desno F-mera) 

Tabela 2 prikazuje rezultate časov učenja različnih algoritmov. 

Tabela 2: Časi učenja različnih algoritmov 
Klasifikator Čas učenja (s) 

AdaBoostClassifier 10,2668189 
DecisionTreeClassifier 0,058991 

ExtraTreesClassifier 8,6018268 
GaussianNB 0,0073871 

GradientBoostingClassifier 104,6115449 
KNeighborsClassifier 0,0176173 

LinearSVC 10,7414612 
RandomForestClassifier 9,849823 

XGBClassifier 37,1558606 



136 OTS 2017 SODOBNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN STORITVE  
Sašo Karakatič, Kristjan Košič: Izboljšanje uporabniške izkušnje brezstičnih vmesnikov s pomočjo 
modernih tehnik strojnega učenja 

 
 
4. ZAKLJUČEK 

Zagotavljanje dobre uporabniške izkušnje zahteva ob načrtovanju rešitve upoštevanje priporočil in dobrih 
praks. Za uspešno napovedovanje namena uporabnika je najpomembnejši kontekst okolja, ki vključuje 
potrebne podatke vezane na uporabo aplikacije in uporabnika. Velikokrat se izkaže, da ne poznamo navad 
uporabnika in mu tako težje pomagamo pri uporabi aplikacije. Samo poznavanje navad zahteva ustrezno 
načrtovanje aplikacije, predvsem iz vidika beleženja izvajanja aktivnosti in iskanja fokusnih področij uporabe. 
Pravilno identificirani podatki podajajo osnovo za sklepanje o uporabnikovih namenih, o razlogih zakaj 
izvajajo določene poti uporabe in katera aktivnost bo sledeča.  

Sodelovanje umetne inteligence in pravilno zasnovane arhitekture beleženja konteksta uporabnika nam 
podajajo osnovo za izboljšanje uporabniške izkušnje uporabnika, kot tudi vpogled v njegove navade in 
prihodnje akcije.  

V prispevku smo prikazali kako lahko z razmeroma malo truda izboljšamo uporabniško izkušnjo industrijske 
aplikacije in pripomoremo k intenzivnejši uporabi in sprejetosti le-te, ter se tako pridružimo velikim igralcem 
na področju zagotavljanja uporabniške izkušnje, ki se že danes zavedajo pomena in vloge podatkov, ter jih 
seveda s pridom uporabljajo. 
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Povzetek: Pričujoči prispevek bo obravnaval predstavitev na novo zasnovanega izdelka, tj. 
pametnega ogledala. V prispevku bo zajet celoten spekter razvoja, začenši z osnovno idejo o 
predrugačenju pametnega ogledala in njegovi popolni prenovi. Ponovni prenovi so bile 
podvržene tudi uporabljene tehnologije. V prispevku bodo prav tako orisani načrti za nadaljnji 
razvoj pametnega ogledala v prihodnosti. Naše predstavljeno pametno ogledalo je sestavljeno iz 
treh delov: mikrostoritev, ogledala in aplikacije za upravljanje s pametnim ogledalom. Naprava 
deluje na Android operacijskem sistemu in uporablja Bluetooth ali WebSocket protokol za 
komuniciranje ter QR kodo in NFC tag za povezovanje. Prepričani smo, da je naša ideja kreativna 
in upamo, da bo ugajala tako strokovni kot tudi laični javnosti. 
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1. UVOD 

Živimo v dinamični družbi, kjer informacije in izbira pravega trenutka predstavljajo ključne dejavnike, ki 
odločajo o tem ali bomo uspeli pri doseganju naših ciljev. V čim večji meri skušamo organizirati naš čas in 
opravljati več zadev hkrati, v upanju po povečanju naše produktivnosti in pridobitvi prostega časa za naš 
užitek. Naši žepi so polni naprav. Le te so enakovredne ali celo močnejše od računalnikov, ki smo jih 
posedovali tekom preteklega desetletja. Vsako izmed teh naprav je mogoče v veliki meri prilagoditi in 
individualizirati po naših željah, s čimer tudi one dosegajo neponovljivost. Moorov zakon pravi, da se na 
približno vsako leto in pol podvoji zmogljivost visoko zmogljivih integriranih vezij (procesorjev in namenskih 
procesorjev) [1]. To torej pomeni nastanek hitrejših in močnejših naprav s katerimi lahko nadomestimo tiste, 
ki jih trenutno uporabljamo (kot na primer fotoaparati, mp3 predvajalniki, ipd.) ter povečanje spektra operacij, 
ki jih izvajamo na naših mobilnih napravah. 

Povprečna življenjska doba pametnega telefona znaša okoli 4,7 let in je hkrati najkrajša med vsemi 
elektronskimi napravami, ki jih posedujemo [2]. Življenje v družbi, ki je zaznamovana s hitrim tempom in kjer 
proizvajalci za enake naprave na letni ravni ustvarjajo nove interakcijske funkcije z boljšimi specifikacijami, 
nas spodbujajo v naši želji po dohajanju trendov. Prav to je razlog zaradi katerega svoje pametne telefone po 
navadi zamenjamo po letu ali dveh. Naše odslužene telefone po večini prodamo, podarimo, ali pa se polni 
prahu premetavajo po predalih. Trenutno se vse zahtevne operacije, ki jih izvajamo s pomočjo računalnika, 
selijo v oblačne storitve, kar ustvarja odlične pogoje za uporabo lahkih odjemalcev. Bilo bi sramotno, če bi v 
takšnem obdobju popolnoma delujočo napravo prepustili životarjenju v predalu. Temelječ na navedenih 
razmišljanjih, se je porodila ideja, ki ima potencial ublažiti težavo s odsluženimi napravami in hkrati 
implementirati večopravilnost na drugih področjih našega življenja – ta ideja je pametno ogledalo. 

Ogledalo je preprost predmet s katerim se vsakodnevno srečujemo. Vsako jutro nas pozdravi ob umivanju, 
spremlja nas v dvigalu med pomikanjem med nadstropji, odseva našo krasno podobo med pomerjanjem novih 
oblačil v trgovinah in tudi sicer ga najdemo na mnogoterih drugih krajih. Naša ideja je združiti raznovrstne 
tehnologije in komunikacijske medije, s katerimi bi ustvarili kreativna oz. pametna ogledala. Takšna ogledala 
bi tvorila most med uporabniki in informacijami, ki jih le ti iščejo. Z uporabo pametnih ogledal se nam ponuja 
priložnost implementacije večopravilnosti na novih področjih našega življenja, hkrati pa bomo prihranili 
dragocen čas. Naše ogledalo bo povezano z oblačno storitvijo iz katere bo pridobivalo in preračunavalo vse 
informacije, ki jih je potrebno prikazati. Upravljali ga bomo s pametnim telefonom, ki bo deloval v vlogi 
daljinskega upravljalnika. 

Če bi zadevo predstavili iz tehničnega vidika, lahko rečemo, da Android operacijski sistem, Heroku, Bluetooth, 
NFC tag, Raspberry Pi in LCD panel predstavljajo osnovne sestavine v receptu za pripravo našega pametnega 
ogledala. Našo arhitekturo tvorijo trije temeljni gradniki: oblačne storitve, pametno ogledalo in pametni 
telefon. Za podporo pametnemu ogledalu bomo uporabili različne storitve nameščene v Heroku oblaku. 
Pametno ogledalo bo narejeno iz Raspberry Pi 3 model B mikroračunalnika ali starega mobilnega telefona1 v 
vlogi našega primarnega sogovornika, ki bo operiral na Android operacijskem sistemu, LCD panela in 
prozornega ogledala iz akrila. Vsak pametni telefon z WiFi brezžično tehnologijo, Bluetooth-om in 
fotoaparatom bo primeren kot daljinski upravljalnik pametnega ogledala. Naša trenutna demonstracijska 
verzija daljinskega upravljalnika deluje zgolj z Android operacijskim sistemom. V prihodnosti načrtujemo 
širitev tudi na naprave z iOS operacijskim sistemom, s čimer bomo povečali število mobilnih naprav, ki jih 
lahko ponovno uporabimo. Način komunikacije med oblačnimi storitvami in ogledalom bo potekal preko 
interneta, medtem ko bo komunikacijski člen med ogledalom in pametnim telefonom potekal preko Bluetooth 
povezave ali WebSocket protokola. NFC tag bomo uporabili kot orodje za namen vzpostavljanja povezave 
pametnega telefona z ogledalom. Pri telefonih brez NFC povezave pa bomo kot alternativo pripravili 
razpoložljivo QR kodo. Pametni telefon se ne bo zgolj uporabljal za prijavo v pametno ogledalo, vendar tudi 
za prilagajane in izbiro prikazanih informacij po lastnih željah. Uporabniška izkušnja pametnega ogledala bo 
za vsakega uporabnika drugačna glede na prilagojenost grafičnega vmesnika, ki ga lahko uporabnik ustvari s 

                                                 
1 Mobilna naprava mora omogočati možnost vzpostavitve video izhodne povezave torej vmesnik med mikro USB ali USB Type-C in 
HDMI priključkom, ali pa morda vmesnik za pretočno predvajanje videa ter zvoka (primer Chromecast) ter delovanja na 
operacijskem sistemu KitKat 4.4 ali novejši verziji Android operacijskega sistema. 
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pomočjo mobilne aplikacije tako, da bo ustrezal njegovim lastnim potrebam. Na tak način se bo lahko 
uporabnik na primer odločil za prikaz njegovih opravil in sestankov, spet drugi pa za prikaz vremenske 
napovedi in dogajanja na borzi. Zaradi širokega spektra prilagodljivosti in fleksibilnosti dizajna, bo zgolj eno 
pametno ogledalo zadostovalo za potrebe enega gospodinjstva, trgovine, telovadnice, ali kateregakoli drugega 
pisarniškega prostora. Dejstvo, da zasnova pametnega ogledala temelji na potrebah in željah uporabnika, ki 
mu je na tak način omogočeno svobodno prilagajanje in individualizacija naprave, predstavlja njegovo 
največjo konkurenčno prednost. 

2. PAMETNO OGLEDALO 

Trije temeljni gradniki našega pametnega ogledala so: 

 mikrostoritve nameščene v oblaku; 
 pametno ogledalo (naprava, ki bo delovala na podlagi naše SmartMirror aplikacije) in 
 pametni telefon, ki bo deloval v vlogi daljinskega upravljalnika SmartMirror aplikacije. 

Navedene aplikacije in storitve so izdelane zgolj za namene testiranja našega koncepta in so predvidene 
izključno za demonstracijo omenjenega. Delovanje določenih delov aplikacije je stabilno in primerno za 
izdajo. 

2.1. Mikrostoritve 

Mikrostoritve, ki se nahajajo v oblaku, so razvite v programskem jeziku Java in nameščene v Heroku PaaS 
oblaku. Ta pristop omogoča nameščanje mikrostoritev na takšen način, da se razvijalec ne rabi zavedati same 
infrastrukture v okviru katere se izvaja mikrostoritev. Izbran pristop omogoča tudi enostavno skaliranje in 
upravljanje, ki je na voljo že v sklopu same platforme Heroku PaaS. Trenutno smo namestili štiri sledeče 
mikrostoritve: 

 storitev »Opomnik«; 
 storitev »Pregled opravil povezanih z uporabnikovim poslovnim okoljem2«; 
 storitev »Elektronska pošta« in 
 storitev »Vremenska napoved«. 

Vse zgoraj navedene storitev so dokaj preproste. Mikrostoritev »Opomnik« podpira GET operacijo za 
pridobivanje podatkov o opomnikih, ki jih ima nek uporabnik na določen dan. Mikrostoritev »Pregled opravil« 
podpira GET operacijo za pridobivanje podatkov o opravilih, ki jih mora na primer uporabnik v okviru enega 
dneva, tj. danes opraviti v službi. Mikrostoritev »Elektronska pošta« trenutno vrne testni seznam (mock) 
uporabnikove e-pošte. Prav tako mikrostoritev »Vremenska napoved« vrne zaenkrat testni seznam (mock) 
vremenskih razmer za določen datum.  

V prihodnosti imamo namen razširiti storitev »Elektronska pošta« z Gmail-ovim vmesnikom za namensko 
programiranje (API) [3], storitev »Vremenska napoved« pa z OpenWeatherMap (API) [4] vmesnikom, ki nudi 
vremensko napoved za pet prihajajočih dni. Relevantne podatke bomo lahko pri storitvi »Vremenska napoved« 
v prihodnosti pridobivali z navedbo imena mesta, identifikacijsko številko mesta, zemljepisnih koordinat ali 
poštne številke. Odgovor je možen v JSON ali XML obliki. 

2.2. Aplikacija SmartMirror 

Po opredelitvi vsebine, ki prihaja kot odgovor iz različnih mikrostoritev, se lahko ponovno vrnemo na zemljo 
k pametnemu ogledalu. Kot je bilo že navedeno, bo le to narejeno iz Raspberry Pi model B mikroračunalnika 
ali starega mobilnega telefona, ki bo deloval na podlagi Android operacijskega sistema, LCD panela in 
prozornega ogledala iz akrila. Osnovni princip izdelave pametnega ogledala se lahko zdi dokaj abstrakten in 
precej neznan. Prav to predstavlja razlog zaradi katerega je potrebno zadevo podrobneje predstaviti. Za 
prikazovanje kakršnekoli vsebine potrebujemo predmet na katerem bi le to prikazovali. V našem primeru bo 
za te namene služil LCD panel. Izvir video izhoda našega pametnega ogledala je naprava, ki deluje na Android 
operacijskem sistemu. Ko se bo sistem povezal z LCD panelom, bomo lahko videli naše vsebine. Naslednji 

                                                 
2 V nadaljevanju: Pregled opravil 
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korak predstavlja namestitev prozornega ogledala iz akrila preko LCD panela. Z zaključkom tega opravila smo 
že skoraj pri koncu naše izdelave. Skrivnost za uspeh izdelave predstavlja aplikacija s takšnim grafičnim 
uporabniškim vmesnikom, ki je sestavljen iz dveh določenih barv, tj. črne in bele. Črno ozadje je tisto zaradi 
katerega prozorno ogledalo iz akrila lahko zrcali vse vsebine in tudi po videzu deluje kot navadno ogledalo. 
Če bi za ozadje izbrali belo barvo, bi le ta prodrla preko prozorne površine iz akrila in tako bi izgubili učinek 
ogledala. Naša SmartMirror aplikacija je Android aplikacija, za katero potrebujemo WiFi brezžično 
tehnologijo in Bluetooth, KitKat 4.4 ali novejšo verzijo Android operacijskega sistema. Sami smo se odločili 
za operacijski sistem Android, ker je bila naša primarna ideja ponovno uporabiti ustrezne naprave z omenjenim 
operacijskim sistemom in je le ta tudi združljiv z Raspberry Pi mikroračunalnikom. Ustvarili smo dve verziji 
SmartMirror aplikacije. Prva ima črno-bel grafični uporabniški vmesnik za dejansko pametno ogledalo, med 
tem ko druga pridobiva informacije preko sprednjega fotoaparata in je namenjena za testiranje in prikaz 
delovanja. Pri aplikaciji smo uporabili temeljne gradnike, ki smo jih pridobili v okviru Android Software 
Development Kit-a (Activities, Fragments, Intents, BluetoothSocket, itd.). Da bi povečali obseg naprav, ki bi 
jih lahko uporabljali kot daljinske upravljalnike, smo uporabili tudi komunikacijski protokol Java WebSocket. 

Našo dejansko verzijo SmartMirror aplikacije (črno-bel grafični uporabniški vmesnik) smo testirali na 
Raspberry Pi model B mikroračunalniku, ki deluje na platformi RTAndroid [5] verzija Nougat 7.1. Tisto 
verzijo naše aplikacije, ki z uporabo sprednjega fotoaparata simulira ogledalo pa smo testirali na mobilnem 
telefonu Nexus 5X z Nougat 7.1.2 verzijo operacijskega sistema Android. SmartMirror aplikacija zavzame 
celotno površino ekrana naprave. Pri aplikaciji ločimo dve vrst delovanja: privzeto in povezano stanje. Kadar 
je aplikacija v privzetem stanju miruje in nima priključenega daljinskega upravljalnika, vendar prikazuje 
trenuten čas in datum v zgornjem kotu zaslona. V spodnjem desnem kotu zaslona je prikazana QR koda, ki 
vsebuje Bluetooth naslov uporabljene naprave (v primeru komunikacije preko Bluetootha) ali pa IP naslov (v 
primeru uporabe WebSocket protokola). Kadar se naprava nahaja v povezanem stanju prikazuje vsebine, ki jih 
je izbral uporabnik preko aplikacije v vlogi »daljinskega upravljalca« na drugem telefonu. 

Trenutno naša SmartMirror aplikacija podpira zgolj prikazovanje elektronske pošte, vremenske napovedi, 
opomnikov ter opravil, ki jih ponujajo naše mikrostoritve. Čas je prikazan v osrednjem zgornjem delu zaslona 
in je predstavljen iz vseh zornih kotov. 

Stran, ki prikazuje elektronsko pošto hrani deset zadnjih prejetih sporočil, ki se prikazujejo posamično, tj. 
vsako zase. Prehodi med prikazi posamičnih sporočil si sledijo v časovnih intervalih tridesetih sekund. Na dnu 
zaslona lahko najdemo indikator indeksa prikazanega sporočila. Stran, ki prikazuje opravila deluje na enakem 
principu in torej prikazuje vsako opravilo posebej in prehaja med prikazi opravil določenih za trenutno 
ponovitev. Stran, ki prikazuje opomnike je dokaj podobna in prikazuje seznam uporabnikovih opravkov na 
desni strani zaslona. Stran, ki prikazuje vremensko napoved prikazuje vreme prihajajočih treh dni. Pri tem za 
vsak dan prikaže tudi datum, vremenske pogoje opremljene z grafično sliko in najvišjimi ter najnižjimi 
temperaturami izraženimi v stopinjah Celzija. Kadar pametno ogledalo ni povezano z uporabnikovim 
telefonom, prikazuje svojo privzeto stran. V procesu oblikovanja aplikacije nismo upoštevali nikakršnih 
smernic za grafični uporabniški vmesnik, saj služi enkratnemu namenu. Velika količina grafik je bila tudi 
oblikovana in narisana v našem podjetju izključno za potrebe aplikacije. 

 

Slika 1: Uporabniški vmesnik za SmartMirror aplikacijo 
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Slika 2: Uporabniški vmesnik, ki simulira ogledalo za predstavitev SmartMirror aplikacije 

2.3. SmartMirror aplikacija za daljinsko upravljanje 

Naša zgodba se je začela v oblakih, nato smo se spustili na zemljo, vse pa se konča z našimi rokami, ki na 
koncu držijo napravo z operacijskim sistemom Android (v prihodnosti tudi iOS operacijski sistem), na katerem 
deluje naša SmartMirror aplikacija za daljinsko upravljanje. Aplikacija je bila testirana na mobilnem telefonu 
Nexus 5 z operacijskim sistemom Marshmallow 6.0.1 in na Nexus 5X z Nougat 7.1.2 verzijo operacijskega 
sistema Android. Pri oblikovanju vmesnika smo upoštevali smernice za oblikovanje (Material design) [6]. 
Vključili smo tudi barve našega podjetja in po meri grafično oblikovali nekatere izmed komponent. 

Za namene QR kode smo se poslužili ZXing ("Zebra Crossing") knjižnice za obdelavo slik [7]. V aplikacijo 
lahko vstopimo z dotikom NFC tag-a, ki vsebuje podatke potrebne za povezavo s pametnim ogledalom (IP ali 
Bluetooth naslov). Aplikacija se bo samodejno povezala z ogledalom in uporabnika bo pozdravil uporabniški 
vmesnik, ki je zasnovan na tak način, da bo menjaval vsebine namenjene za prikaz na ogledalu. Koncept je 
podoben kot pri daljinskem upravljalniku z gumbom za izklapljanje, ki se bo na našem pametnem ogledalu 
nahajal v zgornjem desnem delu zaslona, kot tudi dvema velikima gumboma za pomikanje med naslednjo in 
predhodno stranjo v spodnjem delu zaslona. Pri telefonih brez NFC povezave bo lahko uporabnik aplikacijo 
zagnal ročno s pritiskom na njeno ikono, nato se bo prikazal pogled Zxing optičnega čitalca QR kod, ki vsebuje 
navodila in gumb v zgornjem desnem kotu zaslona. Če bo uporabnik uspešno odčital QR kodo in se priključil 
na pametno ogledalo, se mu bo prikazal daljinski pogled in lahko se bo pomikal med dvema mestoma. S 
pritiskom na gumb bo začela delovati tudi funkcija za prilagajanje po meri, v okviru katere se bo uporabniku 
prikazal seznam vseh vsebin, ki bi jih želel imeti prikazane na pametnem ogledalu. Vsak vnos ima svojo 
številko strani, naslov vsebine in gumb za izbris vsebin, ki jih uporabnik ne bo več želel imeti prikazane. V 
spodnjem desnem kotu se nahaja plavajoči gumb, ki ob pritisku odpre pogovor s seznamom razpoložljivih še 
ne izbranih vsebin strani. S pritiskom na enega izmed vnosov bo le ta dodan seznamu z vsebinami, dialog pa 
se bo zaprl. V trenutni fazi našega projekta naša aplikacija deluje zgolj na telefonih z Android operacijskim 
sistemom. Za komunikacijski protokol se lahko uporabi Bluetooth ali WebSocket. Slednjega smo pametnemu 
ogledalu dodali z ozirom prihodnje širitve na drugo platformo, kjer uporaba Bluetootha ni mogoča, kot na 
primer pri napravah iOS. 

SmartMirror aplikaciji za daljinsko upravljanje nameravamo dodati tudi druge funkcionalnosti, ki bodo pri 
našem pametnem ogledalu povečale možnosti prilagajanja po meri. 

 

Slika 3: Uporabniški vmesnik SmartMirror aplikacije za daljinjsko upravljanje 
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3. ZAKLJUČEK 

S predstavitvijo smo poskušali ustvariti nov koncept in dodati vrednost nečemu, kar že obstaja. Tekom procesa 
smo se želeli omejiti na razpoložljiva sredstva, kar seveda vsakič znova predstavlja nov izziv in spodbuja 
kreativne rešitve. Tehtanje o ustreznosti odločitve, da se bomo pri naši SmartMirror aplikaciji omejili zgolj na 
uporabo Android operacijskega sistema, je s seboj prineslo veliko število prednosti in slabosti, vendar so bile 
prednosti na koncu tiste, ki so prevrnile jeziček na tehtnici. Naj navedemo le nekaj primerov, ki potrjujejo 
pravilnost naše odločitve. Izbira omenjenega operacijskega sistema omogoča preprostejše testiranje na dveh 
napravah Android. Na tak način smo lahko tudi ponovno oživeli stare naprave, s čimer smo zagotovili večjo 
cenovno dostopnost in ohranjanje okolja (zmanjšanje elektronskega odpada). Z uporabo izbranega 
operacijskega sistema smo tudi poskrbeli za lažje vzdrževanje naše aplikacije, saj je število razvijalcev sistema 
Android veliko. V okviru projekta smo se tudi skušali lotiti vsake težave s pozitivnim pristopom in iz vsake 
rešitve ustvariti ustrezno funkcijo. Dober primer za ponazoritev reševanja težav je bila situacija, ko smo iskali 
možnost načina uporabe Bluetooth protokola pri napravi Raspberry Pi. Kot rešitev smo se odločili dodati 
WebSocket, ki bo služil kot alternativni način komunikacije. To pomeni, da lahko še zmeraj uporabimo 
Raspberry Pi. Istočasno pa se nam je s tem odprla možnost za uporabo celotnega spektra drugih naprav, ki 
bodo delovale v vlogi daljinskega upravljalnika našega pametnega ogledala, kot na primer naprave iOS. Ob 
pogledu na celoten potek projekta lahko z gotovostjo trdimo, da smo ponosni na uspešno izvedeno 
kombiniranje pred-izbranih osnovnih sestavin v receptu za pripravo naše verzije pametnega ogledala. Nestrpno 
pričakujemo kaj se bo z našim izdelkom dogajalo v prihodnosti. 
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1. UVOD 

Internet vozil je pojem, ki opisuje IKT tehnologije in storitve, ki temeljijo na različnih oblikah povezave med 
vozili. V literaturi najdemo še druge oznake, kot so car2car (angl. car-to-car) in V2V (angl. Vehicle-to-
Vehicle), kar je ustreznejše, saj zraven osebnih avtomobilov upošteva še druga prevozna sredstva. Vozila pa 
so lahko povezana tudi s cestno infrastrukturo, prometnimi centri, ipd. Iz tega razloga se danes najpogosteje 
uporablja kratica V2X (angl. Vehicle-to-X). Internet vozil je del širšega pojma pametnih mest (angl. smart 
cities) in je tesno povezan z drugimi IKT rešitvami vgrajenimi v vozila. 

Namen interneta vozil je predvsem zmanjšanje števila prometnih nesreč, povečanje pretočnosti prometa in 
nudenje koristnih informacij vozniku. Podatki, pridobljeni iz sistema, se lahko uporabijo kot napotki ter 
opozorila vozniku ali pa neposredno posegajo v delovanje samega vozila (npr. avtomatsko zaviranje v primeru 
možnosti trka). Za promocijo interneta vozil v Evropi skrbi konzorcij C2C-CC (Car-to-Car Communication 
Consortium) [3], v katerega je vključeno večje število proizvajalcev avtomobilov in podjetij za avtomobilske 
dele. Z internetom vozil se ukvarjajo samostojno praktično vsi proizvajalci avtomobilov in druge prometne 
organizacije. 

V prispevku so opisane osnovne tehnologije in primeri uporabe interneta vozil, ki se uporabljajo že danes in 
potencialne možnosti, ki jih ponujajo ti sistemi v prihodnosti. Na koncu je na kratko opisan tudi idejni načrt 
izvedbe interneta vozil s pomočjo mobilnih naprav oziroma pametnih telefonov. 

2. OSNOVNE KOMPONENTE INTERNETA VOZIL 

Internet vozil deluje po podobnih načelih kot internet stvari (angl. Internet of Things). Vozilo predstavlja 
procesno in komunikacijsko vozlišče, ki komunicira in sodeluje z drugimi vozlišči in/ali prometnimi centri 
(oblakom). Za obdelavo podatkov običajno skrbi vgrajen računalniški sistem, za komunikacijo pa 
komunikacijski vmesnik [4]. 

Vozila se lahko med seboj povezujejo naključno (angl. ad-hoc) od točke do točke ali po principu senzorskih 
omrežij. V tem primeru komunikacijske naprave v vozilu služijo tudi kot posredniki informacij za bolj 
oddaljena vozila. Zasnovo takšnega omrežja prikazuje Slika 1. 

 

 

Slika 1: Prikaz koncepta interneta vozil [vir: itmlab.com]  

Za takšen način povezave zadostuje domet komunikacije nekaj deset metrov. V praksi se uporablja IPv6 
internetna povezava ali katera od drugih oblik komunikacije za internet stvari z nekoliko daljšim dometom. 
Obseg širjenja informacij je omejen z gostoto vozil, ki so opremljena s komunikacijskimi vmesniki. Vozila 
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imajo lahko dostop tudi do podatkov cestne infrastrukture. V bližini križišč so lahko na primer nameščene 
dostopne točke, ki signalizirajo trenutno stanje na semaforjih in intervale preklopov. Možna je tudi obratna 
komunikacija. Vozila na nujni vožnji lahko preko istih dostopnih točk ustrezno prikrojijo semaforizacijo.  

Pri takšnem načinu povezav morajo računalniški sistemi v vozilih sami obdelovati zbrane podatke in jih 
ustrezno posredovati vozniku. Zato so potrebne nekoliko večje procesne zmogljivosti, kot so običajne danes 
za računalnike, ki jih vgrajujemo v vozila. V tem smislu spada internet vozil na področje meglenega 
računalništva, kjer se uporablja porazdeljena obdelava podatkov na perifernih napravah.  

Druga možnost povezave je zvezdna povezava vozil, kjer vozila med seboj ne komunicirajo neposredno. 
Povezana so s prometni centrom, ki jim posreduje tudi vse potrebne povratne informacije. V tem načinu 
delovanja potrebujemo tudi komunikacijske vmesnike z daljšim dometom. V praksi se najpogosteje uporablja 
mobilno podatkovno omrežje z GPRS načinom povezave. To je poceni, a ne najhitrejši način komunikacije, 
ki se uporablja tudi za druge namene (internet v avtomobilu, spremljanje vozil v realnem času, ipd.). V takšnem 
primeru lahko procesiranje podatkov in posredovanje napotkov vozniku prevzame prometni center. Obseg 
širjena informacij je neodvisen od porazdelitve vozil, ki sodelujejo v komunikaciji 

Seveda se lahko obe možnosti povezav kombinira na različne načine. Neposredna povezava med vozili se 
uporabi za spremljanje dogodkov v neposredni okolici vozila ter omogoča reagiranje na dogodke v realnem 
času, prometni centri pa poročajo o razmerah na bolj oddaljenih lokacijah, ki so na poti vozila in ne zahtevajo 
takojšnjega ukrepanja voznika. 

3. PRIMERI NAČINA UPORABE IN FUNKCIONALNOSTI INTERNETA VOZIL 

3.1. Varnost v prometu 

Osnovni namen uvedbe interneta vozil je povečanje varnosti v prometu [3,5]. Komunikacijski vmesnik, ki se 
uporablja za komunikacijo med vozili, se lahko uporabi tudi kot pripomoček za preprečevanje trkov. Danes so 
vozila že opremljena s kamerami in drugimi tehnologijami, ki zaznavajo ovire v okolici vozila, ne morejo pa 
zaznati hitro premikajočega vozila, skritega za zgradbo ali drugim vozilom. Vozilo oddaja radijski signal, ki 
se širi tudi skozi ovire in odbija od zgradb. Na ta način je možno zaznavati tudi druga vozila, kljub temu, da ta 
niso v vidnem polju. Iz poslanih podatkov vozila je mogoče tudi ugotoviti, ali drugo vozilo predstavlja 
potencialno nevarnost, na katero se sistem potem ustrezno odzove. Če pa do trka vseeno pride, bo sistem 
informacijo o tem posredoval prometnemu centru. Primer takšne tehnologije poznamo že danes v sklopu e-
call sistema. Poleg prometnega centra, pa lahko informacijo o trku pošljemo še drugim vozilom v neposredni 
okolici, s čimer bi zmanjšali možnost za verižno trčenje. Ko pa je le to neizbežno, lahko sistem vozilo pripravi 
na trk. 

Vozila si lahko med seboj sporočajo informacije o nevarnih razmerah na cesti (spolzka cesta, odprti 
kanalizacijski jašek, nasproti vozeče vozilo, ipd.). Danes je za zaznavo takšnih nevarnosti potreben voznik, v 
prihodnosti pa bodo to zaznavali senzorski sistemi, vgrajeni v vozila. 

3.2. Pretočnost prometa 

Drugi namen uvedbe interneta vozil je povečanje pretočnosti prometa. S pomočjo podatkov pridobljenih iz 
vozil, lahko zaznamo upočasnjen ali stoječi promet v realnem času in omogočimo izbiro alternativnih poti bolj 
oddaljenim vozilom. Prometni center lahko na osnovi teh informacij spremeni režim semaforizacije na 
kritičnih segmentih in/ali s prometno signalizacijo preusmerja promet pred vstopom v kritično področje. 
Podobno funkcionalnost ponujajo sodobni navigacijski sistemi, vendar je sprejem informacij zakasnjen in ne 
omogoča dinamičnega prilagajanja. Eden od vzrokov za zastoje je tudi neenakomerna hitrost vožnje vozil. Če 
neko vozilo v koloni hitro zavira, povzroči verižni efekt, s katerim upočasni vsa vozila za njim. S poznavanjem 
razmer na cesti in z informacijo o stanju in intervalih semaforjev, lahko sistem vozniku svetuje optimalno 
hitrost vožnje. Podobna funkcionalnost nam lahko pomaga pri vključevanju vozil iz stranske ceste na glavno 
ali na dovozih na avtocesti. 
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3.3. Informiranje in razvedrilo 

Tretji namen interneta vozil je informiranje voznika ter potnikov in razvedrilu (angl. infotainment). Za uporabo 
interneta v vozilu se danes uporabljajo relativno počasne povezave. Komunikacija med vozili, ki temelji na 
hitrejši WLAN povezavi, lahko predstavlja alternativo za povezavo v predelih z gostejšim prometom. V tem 
primeru komunikacijsko omrežje vozil služi kot omrežje usmerjevalnikov za prenos informacij tudi za 
premikajoča vozila.  

Povezava s cestno infrastrukturo in prometnimi centri omogoča tudi realno-časovno in kontekstno odvisno 
posredovanje informacij. V primeru nizkega stanja goriva, lahko sistem avtomatsko posreduje vozniku 
informacije o trenutnih cenah goriv na najbližjih bencinskih črpalkah. Ob približevanju vozila želenemu cilju, 
lahko posreduje informacije o bližnjih parkiriščih in razpoložljivih parkirnih mestih, ipd. Bistvena prednost 
takšnih rešitev je, da nam informacije posredujejo takrat, ko jih potrebujemo, in te informacije odražajo 
trenutno in dejansko stanje. 

3.4. Oddaljena diagnostika vozil 

Zelo koristno je lahko tudi oddaljeno odčitavanje parametrov vozila, ki nadzornim centrom sporoča 
informacije o trenutnem stanju delovanja posameznih sklopov vozila. V primeru težav z vozilom, lahko 
serviserji pridobijo dodatne informacije o tem, kaj se je z vozilom dogajalo, preden se ga pripelje na popravilo. 

4. OVIRE PRI UVEDBI INTERNETA VOZIL 

Danes ne moremo trditi, da je internet vozil že zaživel v praksi. Obstajajo delne rešitve posameznih 
proizvajalcev avtomobilov in avtomobilske opreme. Običajno se uporabljajo na specifičnih področjih uporabe, 
kot je logistika in javni potniški promet. 

Osnovni izziv interneta vozil je vzpostavitev ustrezne infrastrukture. Za optimalno delovanje je potrebno 
nadgraditi obstoječe sisteme signalizacije prometa in dodati ustrezno število dostopnih točk. Za vzpostavitev 
prometnih centrov in zagotavljanja virov informacij o prometu v realnem času so potrebni še večji stroški za 
opremo in osebje. Mestna središča se bodo za takšne rešitve odločila samo, če se bo za internet vozil odločilo 
zadostno število uporabnikov. Po drugi strani pa je s stroški povezana vgradnja ustrezne računalniške opreme 
v vozila in njihova uporaba ter kvaliteta storitev, ki jih sistem ponuja. V začetni fazi uporabe interneta vozil je 
iluzorno pričakovati, da bodo vsi vozniki opremili svoja vozila s takšnimi sistemi. Po nekaterih ocenah [1] bi 
morali za pozitivne učinke takšnega sistema v internet vozil vključiti vsaj 10% udeležencev prometa na nekem 
področju. Stroške nekoliko zmanjšuje dejstvo, da se danes v avtomobile že vgrajujejo računalniški sistemi, ki 
omogočajo praktično vse, kar je potrebno za izvedbo interneta vozil. Evropska zakonodaja uvaja sisteme, kot 
so e-call, satelitsko pobiranje cestnine, ipd. ki zagotavljajo, da bo v prihodnosti potrebna infrastruktura 
vgrajena v praktično vsa vozila. 

Drugi problem uporabe storitev interneta vozil predstavlja zaupanje uporabnikov v informacije, ki jih 
posreduje sistem. Le-te morajo biti pravočasne, zanesljive in točne. Sistem mora biti zaščiten pred morebitnimi 
vdori. Če ima računalnik nadzor na obnašanjem avtomobila (npr. avtomatsko zaviranje), lahko v skrajnem 
primeru nepridipravi prevzamejo nadzor nad vozilom. Zaradi tega mora biti internet vozil močno zaščiten pred 
vdori. 

Pomembna je tudi privatnost uporabnikov. Vsako vozilo oddaja informacijo o svojem položaju in s tem tudi 
položaj voznika. Po drugi strani pa bodo sistemi, kot so satelitsko pobiranje cestnine, to informacijo pridobivali 
v vsakem primeru. Zagotoviti je potrebno, da ta informacija ne bo zlorabljena ali prišla v roke nepooblaščenih 
ljudi. V primeru neposredne povezave med vozili je možno podatke anonimizirati. Najpreprostejša tehnika je, 
da ob vstopu v omrežje vsakemu vozilu dodelimo naključen identifikator ali pa da identifikatorjev sploh ne 
uporabljamo. 

5. PRIHODNOST INTERNETA VOZIL 

Trenutno še ne moremo govoriti o razmahu uporabe interneta vozil. Večina ovir navedenih v prejšnjem 
poglavju ostaja še nerešenih. Posamezni proizvajalci avtomobilov, prevozniki in nekatera mestna središča 
uvajajo nekaj delnih rešitev. 
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Dejstvo pa je, da se v sodobne avtomobile že vgrajujejo zmogljivi vgrajeni računalniki, ki ponujajo 
komunikacijske in druge storitve varnost, obveščanje in razvedrilo. Te rešitve povsem zadostujejo tudi za 
implementacijo interneta vozil. Večina mestnih središč že ima daljinski nadzor in upravljanje s cestno 
prometno signalizacijo, ki bi jo lahko naredili dostopno za internet vozil. Potrebujemo še sistem, ki bi vse 
delne rešitve povezal v celoto. Trenutno sta šibki točki še varnost sistema pred zunanjimi vdori in upoštevanje 
privatnosti uporabnikov, vendar se tudi na tem področju izvaja veliko raziskav, ki bi naj te probleme razrešile. 

Prihodnost avtomobilske industrije je verjetno v vse večji avtonomnosti vozil, kjer bo voznik imel le še 
postransko vlogo pri upravljanju vozila. Ali je potem internet vozil še sploh potreben? Skoraj zagotovo. 
Namesto voznikov bodo internet vozil izrabljali pametni programski agenti. Z njimi bo možno še povečati 
varnost prometa in optimizirati pretok vozil, saj lahko takšen agent odreagira na dogodke v bistveno krajšem 
času kot človek. 

6. IMPLEMENTACIJA INTERNETA VOZIL Z OSEBNIMI MOBILNIMI NAPRAVAMI 

V naši raziskovalni skupini preučujemo idejo, kako implementirati sistem interneta vozil z mobilnimi 
napravami (pametnimi telefoni, tablicami in drugimi mobilnimi napravami). Osnovna ideja je, da z uporabo 
mobilnih naprav ne potrebujemo dodatne infrastrukture vgrajene v vozila. Velika večina sodobnih mobilnih 
naprav je že opremljena s sistemi za določanje položaja, s komunikacijskimi vmesniki za brezžična podatkovna 
omrežja ter mobilna podatkovna omrežja in so dovolj zmogljiva za obdelavo podatkov v realnem času. Voznik 
bi sedel v vozilo in si namestil mobilno napravo, kot to naredi pri satelitski navigaciji. Aplikacija bi mu zraven 
navodil za pot, nudila še dodatne informacije, napotke in opozorila, ki izhajajo iz sistema interneta vozil. Zaradi 
povečane porabe energije morajo biti naprave priključene na notranje napajanje vozila. 

Za neposredno povezavo med vozili bi se uporabljala WLAN komunikacija na podoben način, kot se že 
uporablja v nekaterih sistemih interneta stvari [2]. Za umestitev vozila v prostor ni potrebno vključevati lastne 
geografske baze podatkov, ampak bo rešitev integrirana z enim od sistemov za satelitsko navigacijo. Prvi 
prototip bo predvidoma uporabljal Googlov aplikacijski vmesnik za navigacijo. 

V tej fazi raziskav še ne razmišljamo o povezavi z dejanskim prometnim centrom in cestno infrastrukturo. Za 
preverjanje možnosti centraliziranega nadzora in posredovanje informacij bo izdelana oblačna aplikacija, ki 
bo zbirala informacije o vozilih na širšem območju mesta Maribor. Da si zagotovimo dovolj veliko število 
podatkov, bomo uporabili tudi podatke o poziciji avtobusov javnega potniškega prometa podjetja Marprom, 
ki že izvaja spremljanje svojih vozil v realnem času. 

Preučujemo tudi različne možnosti zaznavanja bližine vozila na osnovi oddanega WLAN in Bluetooth signala, 
tudi ko povezava še ni vzpostavljena. S tem bi lahko vozniku signalizirali opozorila o potencialnih trkih. Pri 
tem eksperimentu bi bila vključena tudi vozila, ki ne sodelujejo v raziskavi, imajo pa aktiviran WLAN 
oddajnik. Največji izziv pri tem je izdelava algoritma, ki bi na osnovi prejetih signalov lahko zanesljivo 
identificirala, ali neki vir predstavlja nevarnost ali ne.  

7. ZAKLJUČEK 

Povečano zanimanje in promocija interneta vozil se je začelo pred desetimi leti. Čeprav se na tem področju že 
marsikaj dogaja, pa še ne moremo govoriti o tem, da bi bile storitve interneta vozil v splošni uporabi iz 
ekonomskih in drugih razlogov. Različni proizvajalci avtomobilov in transportna podjetja uvajajo svoje delne 
rešitve, ki bi jih morali povezati v celoto. Računalniška oprema, ki jo vgrajujemo v nove avtomobile povsem 
ustreza tudi potrebam interneta vozil. Nekaj več je potrebno narediti še na področju varnosti povezav in 
privatnosti uporabnikov, s čimer bi se povečalo zaupanje voznikov v takšne sisteme. Po našem mnenju lahko 
z storitvami interneta vozil opremimo praktično vsa obstoječa vozila z uporabo mobilnih tehnologij in to brez 
večjih stroškov. Tudi prihodnost avtomobilske industrije, ki gre v smeri povečane avtonomnosti vozil, ne 
odpravlja potrebe po internetu vozil; verjetno jo še povečuje.  
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1. UVOD 

V podjetju Comtrade smo sprejeli izziv in Ryanairu začeli pomagati pri realizaciji njihove vizije digitalne 
transformacije. Kot tehnološko podjetje smo bili zadolženi za vzpostavitev novih metodologij razvoja, novih 
arhitekturnih rešitev in orodij ter s tem omogočili izredno hitro realizacijo poslovnih idej.  

2. DIGITALNA TRANSFORMACIJA PODJETJA RYANAIR 

2.1. Ryanair v številkah 

 »Družba Ryanair je nizkocenovni letalski prevoznik, ki redne polete večinoma izvaja na kratke razdalje, od 
točke do točke v Evropi.« Ryanair je trenutno najbolj priljubljeni letalski prevoznik v Evropi, saj dnevno izvede 
več kot 1800 letov z 82 letališč. Povezuje več kot 200 destinacij v 33 državah in tako s svojo skupino več kot 
11.500 usposobljenih letalskih strokovnjakov na leto nudi letalske prevoze 119 milijonom potnikov. Leta 2016 
so prihodki iz poslovanja družbe Ryanair znašali 6.535,8 milijona EUR oziroma 16 % več v primerjavi z letom 
2015. Načrtovano število potnikov za leto 2016 je znašalo 106,4 milijona oziroma 18 % več v primerjavi z 
letom poprej. Družba Ryanair namerava do leta 2024 povečati število potnikov na 180 milijonov, s čimer bo 
postala največji letalski prevoznik na svetu po številu potnikov, platforma myRyanair pa bo predstavljala 
glavno gonilo te rasti. Glavni vir prihodkov družbe Ryanair so dodatne storitve, saj so leta 2015 predstavljale 
okrog 24 % prihodkov. Te storitve vključujejo pristojbine za prtljago, hrano in pijačo na letih, provizije za 
plačila s kreditnimi karticami ali vzglavnike na letalu. Glede na študijo, ki jo je izvedla družba 
IdeaWorksCompany, se je družba Ryanair leta 2015 na svetovni ravni uvrstila na 6. mesto glede na prihodke 
od prodaje dodatnih artiklov. Družba Ryanair je v letu 2015 ustvarila prihodke od prodaje dodatnih storitev v 
znesku 1,5 milijarde EUR. 

John Hurley, vodja tehnološkega oddelka pri družbi Ryanair, je izjavil: »Menim, da bo družba Ryanair v 
prihodnosti postala vodilna družba na področju digitalnih potovalnih storitev, ki se bo slučajno ukvarjala še z 
letalskimi prevozi. Naš namen je tehnologijo prilagoditi strankam, ki so vedno bolj tehnološko ozaveščene, 
platforma myRyanair pa je izjemno strateško zasnovana in ključna za doseganje te vizije.«  

 

Slika 1: Prodaja dodatnih storitev družbi Ryanair letno prinese preko milijardo EUR prihodkov 

2.2. Izhodišča za digitalno transformacijo podjetja Ryanair 

Dandanes stranke postajajo vedno bolj tehnološko ozaveščene in od družbe Ryanair pričakujejo še več v 
povezavi z uporabljanimi storitvami. Zato se je družba Ryanair odločila, da bo uporabljala inovativno 
tehnologijo in sodelovala s tesnimi partnerji s skupno vizijo za izboljšanje digitalne potovalne izkušnje; skupaj 
bodo platformo myRyanair prilagodili uporabnikom in ustvarili prilagojeni uporabniški vmesnik, ki bo vsem 
106 milijonom potnikov na leto izpolnil vsako potrebo v povezavi s potovanjem. Družba Ryanair se nima za 
tradicionalnega letalskega prevoznika. Alternativne vire prihodkov vidi v neskončnih možnostih, ki temeljijo 
na potovanjih z letalom, kar prinaša tudi več dodane vrednosti za potnike. Tako se uvršča med najbolj napredne 
letalske prevoznike. Drzna in spretno izvedena digitalna transformacija je bila edini način za uspešno 



152 OTS 2017 SODOBNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN STORITVE  
Bojan Lozinšek: Kako smo postavili temelje za digitalno transformacijo podjetja Ryanair? 

 
 
premostitev vrzeli med virtualnim in fizičnim svetom ter za izkoriščanje vseh prednosti obeh svetov. Družba 
Ryanair želi spremljati svoje potnike od začetka rezervacije leta do trenutka, ko prispejo nazaj domov. Zato je 
potrebovala sodobno, prilagodljivo rešitev, ki jo je mogoče enostavno integrirati in bi uporabila najnovejšo 
tehnologijo za transformacijo uporabniške izkušnje.  

2.3. Platforma myRyanair kot temelj digitalne transformacije 

Razvoj platforme myRyanair predstavlja osrednje orodje strategije družbe Ryanair pri transformaciji in 
prilagajanju uporabniške izkušnje za potnike. Platforma je osredotočena predvsem na stranko in temelji na 
vnosih podatkov potnikov. Lahko, na primer, nudi namige za potovanja, si zapomni, kje potniki najraje sedijo 
na letalu, prav tako pa jih poveže z drugimi potniki, če si želijo deliti taksi. Postopek rezervacije pospeši za 
več kot 20 % – tako lahko v najbolj intenzivnem času rezervacij zapolni štiri Boeinge 737 v le eni minuti. 

 

Slika 2: Spletni vmesnik v ozadju skriva temelje platforme »Amazon za potovanja« 

Ta ambiciozni projekt določa izjemno kratke roke z namenom sledenja hitrosti sprememb in inovacij. Zato so 
ključne lastnosti partnerjev družbe poštenost, transparentnost in sposobnost izvedbe storitev. Za doseganje 
najboljše kakovosti in kratkih rokov potrebuje družba Ryanair varne in zanesljive partnerje. Zato je družba 
sklenila partnerstvo z družbo Comtrade Digital Services, ker je izjemno močna na področju agilnih metodologij 
ter zato, ker si z njimi deli vizijo o prihodnosti potovalnih izkušenj. Skupaj družbi sledita najnovejšim trendom 
na področju potovanj in tehnologije, s čimer vodita in usmerjata novo dobo potovanj. To prav tako zagotavlja 
družbi Ryanair različne stabilne vire prihodkov v prihodnosti, saj zgolj z dejanskimi osnovnimi dejavnostmi 
ne bo mogla ustvarjati dovolj prihodkov zaradi vedno nižjih cen vozovnic. Tako družbi ustvarjata mrežo 
alternativnih virov prihodkov, od katerih bodo prav tako imeli koristi potniki, saj bodo dobili dostop do širšega 
nabora storitev, ki bodo še bolj prilagojene njihovim potrebam.  

2.4. Metodologija in pristop podjetja Comtrade k digitalni transformaciji Ryanaira 

Z agresivnim devetmesečnim rokom za izvedbo projekta je družba Comtrade omogočila družbi Ryanair 
samostojno celostno Scrum skupino, ki je vključevala približno 10 strokovnjakov za spletne in zaledne rešitve, 
ter strokovnjake za zagotavljanje kakovosti in preizkušanje, prav tako pa tudi vodjo skupine Scrum (Scrum 
master). Družba Comtrade je vzpostavila posebno skupino za uporabniški vmesnik, ki je vključevala pet 
inženirjev za razvoj CSS in HTML platforme myRyanair, s čimer je zagotovila, da je bila celotna aplikacija 
izvedena tako, kot ga je zasnovala skupina načrtovalcev. V treh tednih so izvršnemu direktorju družbe Ryanair, 
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Michaelu O'Learyju, predstavili prvo predstavitveno različico. Do zagona aplikacije se je izvajal stalni nadzor, 
skupina pa je neutrudno pridobivala povratne informacije od strank in višjega vodstva.  

 

Slika 3: Projekt za myRyanair platformo je temeljil na "scrum" metodologiji 

Družba Comtrade je v projekt vložila 36.000 ur za razvijalce, kar skupaj znese 18 poslovnih let. John Hurley, 
vodja tehnološkega oddelka pri družbi Ryanair, pravi: »Projekt je bil ves čas pod strogim nadzorom. Njegov 
razvoj naj bi trajal od 12 do 13 mesecev. Tako je bil izveden v devetih mesecih.« Z uporabo zbirke podatkov 
Couchbase aplikacija vključuje tri podatkovne centre, vsi zaledni podatki pa se stalno neovirano sinhronizirajo. 
Platforma myRyanair je lokalizirana v 17 jezikih, s čimer družba Ryanair svojim strankam po svetu zagotavlja 
še boljšo in prilagojeno storitev brez motenj. 

S tem projektom je družba Comtrade Digital Services pomagala družbi Ryanair postaviti temelje za pridobitev 
položaja vodilnega ponudnika digitalnih potovalnih storitev poleg osnovne dejavnosti letalskega prevozništva. 
Družba Ryanair še naprej uvaja spremembe v letalski industriji in jo preoblikuje z razvojem pionirskih 
tehnoloških platform in procesov. Družba Comtrade jo kot njen partner za digitalno transformacijo še naprej 
spremlja na tej poti. 

2.5. Omogočevalci projekta 

Omogočevalci tega projekta so vključevali deljeno vizijo in skupno motivacijo družb Ryanair in Comtrade 
Digital Services, kar je pospešilo napredovanje projekta. Nadalje je sam pristop k razvoju tega projekta 
drastično skrajšal čas od razvoja do vstopa na trg, kar pa ni vplivalo na kakovost zagotovljene storitve. 

2.6. Rezultati projekta 

S pomočjo platforme myRyanair tako stranke uživajo v dodatni storitvi, ki jim omogoča, da potovanje 
prilagodijo svojim željam. Ustvarijo si lahko osebni profil, varno shranijo podatke o plačilih in potnih listih 
ter iščejo med 1800 možnimi leti družbe Ryanair. MyRyanair zagotavlja tudi hitrejše postopke rezervacij in 
prijave na lete. Na osnovi osebnega profila platforma myRyanair lahko pomaga pri izbiri drugih dejavnosti 
povezanih s potovanjem, od prilagojenih počitniških izletov do logistike, ki strankam prihrani denar. Stranke 
prav tako lahko izberejo možnost, da jih platforma poveže z drugim potnikom, s katerim si lahko delijo taksi, 
sistem si zapomni njihove priljubljene sedeže na letalu, poleg tega pa jim nudi predloge za obiske restavracij 
na izbrani destinaciji. 

Platforma myRyanair za družbo Ryanair predstavlja velik korak naprej k doseganju strateškega cilja postati 
vodilni ponudnik digitalnih storitev na področju potovanj ter pri transformaciji in prilagajanju uporabniške 
izkušnje. Stranke družbe Ryanair so platformo izjemno dobro sprejele. Trenutno 7 milijonov strank uporablja 
platformo myRyanair za svoje potovalne potrebe, platforma pa vsak dan v povprečju pridobi 8000 
uporabnikov.  
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3. ZAKLJUČEK 

Družba Comtrade je s tem projektom začela nuditi stalno podporo družbi Ryanair na poti do njihove digitalne 
transformacije, kar predstavlja odličen začetek stalnega partnerstva med ponudnikom tehnologije in družbo, 
ki utira novo pot na področju letalskih prevozov. 
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1. UVOD 

GoOpti je slovensko visokotehnološko podjetje - organizator prevozov po naročilu (ang. demand responsive 
transportation - DRT), ki kupcem nudi cenovno ugodne zagotovljene prevoze na zahtevo z licenciranimi 
(profesionalnimi) prevozniki. GoOpti potnikom omogoča rezervacijo in organizacijo zanesljivega, varnega in 
cenovno dostopnega prevoza, ki je prilagojen njihovim potrebam, kot so prilagoditev časa odhoda, pobiranje 
na domu ipd. Na drugi strani pa prevozna podjetja z vključitvijo v sistem GoOpti dobijo možnost načrtovanja 
stabilnega in dobičkonosnega izvajanja prevozov ter spletna orodja za enostavno spremljanje in organizacijo 
prevozov. Za učinkovitost in fleksibilnost poskrbi GoOpti-jev lastni sistem – platforma, ki vključuje 
specializirane algoritme in matematične modele za določanje fleksibilnih cen, dodeljevanje prevozov, 
obvladovanje tveganj in izračun optimalne zasedenosti vozil. 

Platforme so preoblikovale celotne sektorje gospodarstva, marginalizirajo uveljavljena podjetja in omogočajo 
mladim podjetjem hitro rast do globalne prevlade. Ključni koraki pri vzpostavitvi platforme so vključitev 
čimveč akterjev, povezava pravih partnerjev, zagotavljanje zaupanja in olajšanje prenosa vrednosti. Sodobne 
IKT omogočajo gradnjo in rast platform bistveno enostavneje in ceneje ter sodelovanje na platformi skoraj 
brez trenja. Le-to krepi mrežne učinke in sposobnost za zajemanje, analizo in izmenjavo velikih količin 
podatkov, s tem pa se povečuje vrednost platforme za vse uporabnike. 

2. RAZVOJ PODJETJA 

Začetki GoOpti-ja segajo v leto 2011, ko so nastali zametki inicialnega poslovnega modela, ki je vključeval 
razvoj digitalne tržnice prevozov, ki jih je GoOpti tudi izvajal. Poslovni model je bil odgovor na posledice 
gospodarske krize iz leta 2008, ki je vplivala na spremenjene navade slovenskih potnikov, saj se je povečalo 
povpraševanje po letih nizkocenovnih letalskih družb. GoOpti je najprej ponudil nizkocenovne cestne prevoze 
potnikov iz več slovenskih mest na bližnja letališča, tudi v okoliških državah. Na trgu je ponudil več različnih 
tipov prevozov in skozi čas vedno nove relacije, kar je povzročilo, da je v letu 2013 prepeljal (takrat še s 
svojimi vozili in vozniki) povprečno okoli 10 tisoč potnikov mesečno. Leta 2013 je GoOpti v sodelovanju s 
podjetjem Abelium začel razvoj novega sistema, ki ga je zasnoval v obliki SaaS (ang. Software as a Service), 
podprtim s storitvami iz oblaka in namenjenim digitalni podpori hitre rasti v Sloveniji. V tej fazi je šlo za 
projekt prenove poslovnega informacijskega sistema – za digitalizacijo podjetja. 

V letu 2014 je ambicija podjetja postala zgraditi mednarodni sistem za prevoze po naročilu na daljših razdaljah 
s številnimi destinacijami, ki se razprostirajo med različnimi regijami in državami v Evropi; najprej s 
povezovanjem Slovenije z drugimi državami, nato pa z organizacijo prevozov, ki se začnejo in končajo v tujini, 
za kar je bilo potrebno ustrezno prilagoditi poslovni model in se prilagoditi multi-lokalni zakonodaji. V začetku 
leta 2015 je GoOpti pripravil strategijo digitalne preobrazbe in jo začel tudi izvajati. Tržni potencial podjetja 
je leta 2015 prepoznal konzorcij investitorjev pod vodstvom EBRD, v letu 2016 pa ga je podprla tudi Evropska 
agencija za mala in srednja podjetja (EASME), v okviru razpisa H2020 SME Instrument (faza 2), za podporo 
širitve digitalno prenovljenega poslovnega modela na tuje trge. 

GoOpti je v letu 2016 postalo mednarodno informacijsko (IT) podjetje, ki temelji na inovativni platformi, v 
katero je danes vključenih že več kot 80 transportnih podjetij z več kot 600 vozili. Do maja 2017 je preko 
sistema GoOpti potovalo že 810 tisoč potnikov. Vse do leta 2015 je GoOpti povezoval Slovenijo z okoliškimi 
državami, kjer se je pot vedno začela oz. končala v Sloveniji; od leta 2016 pa je prepeljal že več kot 70 tisoč 
potnikov le znotraj Italije. 

Vstop v Italijo je pomenil mejnik tudi v razvoju podjetja, ki ga je omogočila prav digitalna preobrazba. V maju 
2017 je GoOpti vstopil tudi na španski trg, kjer je podpisal pogodbo z enim največjih tamkajšnjih prevoznikov. 
Danes je GoOpti vsakodnevno prisoten v 11 evropskih državah, v povprečju mesečno prepelje več kot 25 tisoč 
potnikov (slika 1), na platformi pa sodeluje že več kot 1.300 posrednikov (turističnih agencij in drugih 
prodajnih partnerjev). Njegova rast znaša okoli 40% na letni ravni, poslovanje v Italiji po enem letu pa že 
dosega približno četrtino poslovanja v Sloveniji. 
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Slika 1: Četrtletno število potnikov v minulih dveh letih. 

Internacionalizacija prinaša nove izzive, večjo kompleksnost in zahteva nov način dela ter sodelovanje 
mednarodnih timov. Digitalno transformiran poslovni model pri tem zagotavlja hitro rast, saj podpira lokalne 
time, zmanjša ovire pri vstopu na tuje trge ter povezuje vse time na isti platformi. 

Poleg odprtja novih trgov in s tem povezan nastanek novih delovnih mest, je za GoOpti eden najpomembnejših 
posrednih učinkov uvedene digitalne preobrazbe zmožnost hitrejših in nenehnih izboljšav obstoječih storitev 
ter hitrejši razvoj novih produktov, ki temeljijo na realnih podatkih in prinašajo boljšo uporabniško izkušnjo. 

3. POSLOVNI MODEL 

Glede na potnikovo časovno razpoložljivost, želja glede zasebnosti v vozilu in finančna sredstva, nudi GoOpti 
tri vrste prevozov: OPTI, FIX in VIP. Slednji predstavlja privaten prevoz na poljubni relaciji. Je najboljša 
rešitev za podjetja in posameznike, ki želijo popolnoma zaseben prevoz po sprejemljivi ceni. Točen čas odhoda 
uporabnik določi v postopku nakupa. FIX prevozi so skupinski prevozi na frekventnih relacijah, ure odhoda 
pa potnik izbere že v postopku nakupa. Storitev je idealna za uporabnike, ki želijo dejanski čas odhoda vedeti 
že ob nakupu prevoza, a jih ne moti, da si vozilo delijo z drugimi potniki. OPTI prevozi pa so edinstvena 
nizkocenovna storitev, pri kateri so v isto vozilo združeni potniki s podobnimi željami glede časa odhoda ali 
prihoda. Potnik pri rezervaciji izbere okno fleksibilnosti, v katerem ga lahko poberemo, dan pred prevozom pa 
mu je sporočena točna ura prevoza, ki je znotraj izbranega časovnega okna. 

Za partnerje (kupce in člane platforme) GoOpti konstantno razvija in izboljšuje svoje storitve, z namenom, da 
jim zagotovi kar najvišjo uporabniško izkušnjo ter visok nivo storitve po konkurenčni ceni. Tak primer je paket 
Popolna brezskrbnost, s katerim potniku garantira izvedbo prevoza, ne glede na zunanje dejavnike (razmere 
na cesti, zamude letal, spremembe ure leta). Z zagotavljanjem prevoza je tako GoOpti celo boljša izbira kot 
osebni avto, kar so potrdili tudi uporabniki s kar 10 tisoč nakupi tega paketa. Za doplačilo nekaj EUR paket 
Popolna brezskrbnost potnikom zagotavlja, da v primeru zamude leta, ko je bil prevoz zadržan zaradi primerov 
višje sile, GoOpti poišče in kupi novo letalsko vozovnico in po potrebi poskrbi še za prenočišče. V primeru, 
da letalski prevoznik potnika obvesti o preloženem letu najmanj 48 ur vnaprej, pa brezplačno uredi nov prevoz. 
Če let ob prihodu na letališče zamudi ali ga preusmerijo na drugo letališče, je potniku brezplačno priskrbljen 
nov prevoz ali drug nadomestni prevoz iz tistega letališča. 

Na prvi pogled ponujajo GoOpti-ju konkurenčne rešitve različni ponudniki mobilnostnih storitev na klic, kot 
so npr. Uber, BlaBlaCar, prevozi.org in digitalizirana taksi podjetja. Vendar pa taka enostavna primerjava ni 
ustrezna. GoOpti na strani ponudbe prevozov povezuje profesionalna podjetja in ne vključuje fizičnih oseb – 
voznikov zasebnikov. Na področju prevozov med mesti in letališči je tako – glede na komoditeto in ceno 
transporta, ki sta najpomembnejša dejavnika odločitve kupcev – največji konkurent GoOpti-ju prav osebni 
avtomobil. Drugi ponudniki, ki se pojavljajo na trgu s podobnimi storitvami, GoOpti-ju danes težko 
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konkurirajo, saj na eni strani bodisi ne nudijo tako visoke stopnje komoditete bodisi so cenovno manj 
konkurenčni (slika 2). 

 

Slika 2: Primerjava ponudnikov prevozov glede na stroške in fleksibilnost. 

GoOpti tveganja, da bi ga konkurenca prehitela, nevtralizira z močnimi investicijami v konstanten razvoj 
lastnih rešitev (prilagojenih optimizacijskih matematičnih modelov) in celovitega zalednega sistema, s tem pa 
omogoča sistematično zbiranje podatkov o izvajanju storitev in nadgradnjo empirično zasnovanih gradnikov 
platforme s kognitivnimi moduli. Vsi ti podatki v kombinaciji z orodji digitalnega marketinga služijo za 
mapiranje ekosistema uporabnikov platforme, za razpoznavanje njihovih navad ter so ključen gradnik razvoja 
fleksibilnih in uporabniku prilagojenih mobilnostnih storitev. Za razliko od ameriških modelov, ki poskušajo 
priti na multi-lokalni evropski trg s pristopi, za katere se včasih zdi, da so na robu zakona, GoOpti daje velik 
pomen upoštevanju in prilagajanju lokalnim zakonodajam.  

GoOpti svojo inovativnost izkazuje s številnimi (tudi mednarodnimi) nagradami, tržni potencial in uporabno 
vrednost pa predvsem z rastjo števila zadovoljnih uporabnikov in drugimi kazalniki poslovanja na trgih, kjer 
je prisoten. Za metriko zadovoljstva uporabnikov uporablja NPS (ang. net promotor score), ki je v letu 2016 
znašal 78. Inovativnost digitalno transformiranega poslovnega modela GoOpti pa je bila že večkrat nagrajena: 
8. Slovenski Forum Inovacij (nagrada za Najbolj inovativen poslovni model), Eurocloud Europe (Best Business 
Impact Achieved by Cloud Services in Europe), Eurocloud Slovenia (Best Example of the Use of Cloud Services 
in the Economy in Slovenia) ter Central European Startup Awards (Startup of the Year 2015). Za opisano 
inovacijo internacionalizacije na nove evropske trge je GoOpti skupaj s podjetjem Abelium s strani EASME 
prejel kar dve priznanji SME Champion, v juniju 2016 pa je uspel s prijavo projekta na razpis H2020, ki ga 
EASME podeljuje najbolj inovativnim MSP v Europi. 

4. KORAKI DIGITALNE PREOBRAZBE 

Prvi korak, s katerim je GoOpti začel digitalno preobrazbo, se je zgodil sredi 2015, ko se je podjetje 
transformiralo iz ponudnika prevozov (t.i. shuttle službe) v organizatorja prevozov (t.i. digitalno tržnico). Po 
uspešno pridobljeni investiciji tveganega kapitala ob koncu 2015 se je preobrazba nadaljevala v smeri 
digitalizacije večine procesov v podjetju, pri čemer je bil poudarek na podatkovno gnanem razvoju tako na 
področju digitalizacije storitev za stranke kot na področju digitalizacije marketinga. Z uporabo sodobne 
tehnologije (orodij podatkovne analitike, umetne inteligence, računalništva v oblaku, mobilnih aplikacij, API 
vmesnikov, spletnih storitev), osredotočanjem na deležnike novoustvarjene večstrane (ang. multisided) tržnice 
(kupce, partnerje, prevoznike) ter s preobrazbo delovanja internih ekip, smo uvedli korenite spremembe v 
poslovanju podjetja ter načinu proizvajanja dodane vrednosti za stranke ter sčasoma preoblikovanja v 
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platformo. Cilj digitalne preobrazbe pa je bil – najbolje povedano z besedami digitalnega eksperta G. Verdine 
[1] – zmanjšati vrzel med pričakovanjem današnjih digitalnih kupcev in ponudbo obstoječih analognih 
podjetij.  

Jedro digitalno prenovljenega GoOpti-ja je tako lastna inovativna SaaS digitalna tržnica, podprta s storitvami 
v oblaku, ki je – poleg celoviti podpori nakupa vozovnic ter dnevnim operacijam evidentiranja in načrtovanja 
prevozov potnikov – namenjena tudi podatkovno podprti širitvi poslovnega modela v tujino. Za ključne 
publikacije, ki povzemajo pristop in teorijo razvoja platformnih poslovnih modelov, ki so bili uporabljeni pri 
razvoju GoOpti-jevega platformnega poslovnega modela, glej [2], [3] in [4]. 

Med izvajanjem preobrazbe smo se morali spoprijeti s štirimi ključnimi izzivi: 

 kako digitalizirati poslovne procese, 
 razumeti podatke, ki jih zbiramo, 
 kako uporabiti podatke za izboljšanje poslovanja s strankami, 
 kako upravljati s povečanim obsegom in kompleksnostjo platforme. 

V nadaljevanju poglavja je predstavljeno kako smo na primeru platforme GoOpti implementirali komponente, 
potrebne za izvedbo digitalne preobrazbe, pri čemer se navezujemo na terminologijo na spodnji sliki (slika 3). 

 

Slika 3: Komponente digitalne preobrazbe podjetja [5]. 

4.1. Povezanost 

Pri uvajanju platforme je potrebno skrbeti za celoten ekosistem strank, ki vključuje direktne kupce, partnerje, 
franšize, prevoznike, pa tudi t.i. digitalne glasnike, ki širijo glas o storitvi in s tem privabljajo nove stranke. V 
trenutnem svetu je prilagajanje kupcu ključnega pomena, saj je ob poplavi različnih storitev in dostopnostjo 
do informacij veliko težje obdržati kupca, v kolikor njegova prva izkušnja s produktom ali storitvijo ni bila 
prijetna. Poleg tega pa so posledice slabe reklame veliko bolj uničujoče od kopice dobrih mnenj. Organizacija 
platforme je zato močno orientirana na kupce, pri čemer izpostavimo naslednje storitve zanje: 
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 multikanalen dostop, ki vključuje nakup prek spleta, klicnega centra ali prek uporabe mobilne 
aplikacije; 

 skrajšanje trajanja nakupnega procesa (4 koraki od iskanja do nakupa, shranjevanje plačilnih sredstev, 
naknaden vnos podatkov potnikov); 

 uvajanje storitev glede na potrebe strank (100% garantiran prevoz, prevoz do doma, paket Popolna 
brezskrbnost, prilagajanje okna fleksibilnosti, možnost dokupa storitev, promocijske kode ob preklicu 
prevoza, ugodnosti za stalne stranke itd.); 

 možnost reklamacije prek različnih kanalov (tel., email, spletni obrazec, Facebook), pri čemer se 
posvetimo vsakemu kupcu in v primeru kakršnihkoli težav z naše strani povrnemo del ali celoten 
znesek prevoza. 

Uporabniki platforme, ki se odločijo biti digitalni glasniki, pa imajo na voljo tudi storitve Pripelji prijatelja 
ter t.i. Affiliate program, z uporabo katerih privabljajo nove stranke, pri tem pa tudi sami zaslužijo. 

Digitalizacija je v začetku leta zajela tudi delo s partnerji, ki imajo možnost avtomatske registracije, 
avtomatskih popustov pri doseganju določene velikost prometa, zamrznitev cene za določeno obdobje, 
uporabo dodatnih plačilnih sredstev, dogovorjenih cen za določeno relacijo ipd. Za posebne partnerje pa 
imamo tudi možnost avtomatskega uvoza naročil (povezava z letalskimi družbami) ter vnosa prek uporabe 
API servisa. 

Franšize in prevozniki se z vključitvijo v platformo GoOpti znebijo potrebe po iskanju strank, prodaje in 
podpore kupcem, izdaje računov ter izvajanju poračuna voženj, saj to stori sistem namesto njih. Prav tako 
imajo vozniki od konca minulega leta na voljo mobilno aplikacijo, s pomočjo katere lahko preverjajo podatke 
o vožnji, obveščajo potnike o morebitnih zamudah ter po prevozu izpolnijo potni nalog. Vsi potni nalogi brez 
prevelikih odstopanj so avtomatsko potrjeni, medtem ko se pri ostalih preveri odstopanja. Izbiro prevoznikov 
in voznikov za izvajanje voženj sistem prav tako izvaja avtomatsko, pri čemer upošteva parametre kot so 
predviden strošek prevoza, razdalja do lokacije prevoza, št. voženj v mesecu, trajanje voženj in delovni čas 
voznikov. 

V tem času smo eksperimentirali tudi s storitvami, ki se zaradi različnih razlogov niso izkazale kot uporabne 
ali učinkovite, npr. možnost dokupa povezave do interneta v vozilu. Še vedno pa izzivi v odnosu do strank 
ostajajo predvsem v optimizaciji nakupnega procesa, ki bi bil zmožen ponuditi nakup prevoza tik pred 
odhodom, prikazu oddaljenosti voznika od mesta pobiranja, avtomatskem prilagajanju časa pobiranja glede na 
zastoje, nadgradnji storitev mobilne aplikacije in v novih načinih za nagrajevanje obstoječih in pridobivanju 
novih strank. 

4.2. Inovativnost 

Transformacija iz ponudnika prevozov v platformo je bila začeta v sredini leta 2015, kot interdisciplinaren 
preplet dveh različnih kompetenc: domenskih (turizem, organiziranje prevozov potnikov, upravljanje s floto 
vozil), katerih nosilec je bil GoOpti, in digitalnih (računalniški oblak, razvoj platforme, matematično 
modeliranje, optimizacijski algoritmi) pod vodstvom podjetja Abelium. V prvi fazi preobrazbe smo postavili 
zametke digitalne tržnice, ki je najprej povezovala potnike (povpraševanje), prodajalce storitev (franšize, 
agencije) ter izvajalce storitev (profesionalna prevozna podjetja in v tej fazi še GoOptijeve voznike). V drugi 
fazi – konec leta 2015 – je GoOpti prenehal izvajati prevozne storitve s svojimi vozili in vozniki ter začel 
poslovati le še s profesionalnimi transportnimi podjetji. Inovacija prehoda v platformo pa je ravno sovpadala 
z vzponom sorodnih konceptov prevoza potnikov po svetu na podlagi platform (Uber idr.). 

Platformni poslovni model, ki se zanaša na franšize oz. prevoznike, je v enem letu omogočal širitev v severno 
Italijo (Slika 4), ki smo jo dosegli z novo ekipo v Veroni. GoOpti zaradi svojega premišljenega vstopa, kjer 
povezuje obstoječa italijanska profesionalna prevozna podjetja, ne krši Italijanske zakonodaje, zato nima težav 
kot Uber, ki so ga v marcu 2017 v Italiji celo prepovedali. Kljub temu, da je sistem v ozadju zasnovan tako, 
da ga je mogoče prilagajati različnim scenarijem uporabe (na platformi ponuditi različne produkte), pa se je 
izkazalo da je Evropski trg bistveno bolj multi-lokalen kot smo predvidevali. Specifike izhajajo predvsem iz 
zakonodaje in obnašanja naših partnerjev na platformi, zato smo morali v delu lokalno prilagoditi tudi poslovni 
model širitve (vstop na trg, franšizni model). 



OTS 2017 SODOBNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN STORITVE 

Bojan Lozinšek: Kako smo postavili temelje za digitalno transformacijo podjetja Ryanair?
161

 
 

 

Slika 4: Širitev v severno Italijo, izvedena v letu 2016. 

Inovativna storitev pri ponujanju prevozov je že od samega začetka delovanja t.i. okno fleksibilnosti, kjer 
stranka izbere kolikšen morebiten zamik od želenega časa pobiranja je pripravljena sprejeti za nižjo ceno 
prevoza. Skozi čas so se možnosti za okna fleksibilnosti najprej povečala tudi do 8 različnih možnosti, nato pa 
zmanjšala na 2-3, glede na največje povpraševanje strank po določenih oknih. Ravno okno fleksibilnosti 
(oziroma OPTI tip prevoza) omogoča optimizacijo umeščanja strank v vozila. Razvili smo lastne algoritme za 
umeščanje potnikov in iskanje optimalne poti vozil glede na točke pobiranja/dostavljanja, ki deluje nad javno 
dostopnimi mapami, uporabljamo pa tudi komercialna GIS orodja, saj so po svetu različne države na različnih 
stopnjah informatizacije. Koristimo tudi sistem za sledenje vozilom, ki omogoča tudi spremljanje načina 
vožnje, predvsem z namenom povečanja varnosti izvedbe in reševanja morebitnih konfliktov. 

 

Slika 57: Prikaz delovanja okna fleksibilnosti. 

Pri cenovni politiki smo se oprli na pridobljene podatke skozi čas ter na podlagi predvidevanj o bodočih 
nakupih uvedli cenovne modele, ki prilagajajo ceno glede na čas povpraševanja, število oseb in zasedenost 
določenih relacij. Cenovne modele stalno prilagajamo in se tako odzivamo na pričakovanja trga. Podobno smo 
zasnovali tudi cenovne modele prevoznikov, kjer na podlagi cen voženj, čakalnih ur, stroškov dodatnih 
voznikov in podaljšanega časa vožnje predvidimo najbolj ugodne izbire prevoznikov za izvedbo vseh voženj 
na določen dan. Pri tem pa upoštevamo še dodatne pogoje (št. voženj, bližina pobiranja ipd.). 

Vse spremembe niso bile le tehnološke – tudi sama razvojna ekipa je prešla na t.i. agilni način dela, kjer 
razvojni cikli trajajo v osnovi 2 tedna, uporablja pa se t.i. Kanban oziroma Scrumban strategija. Izkušnje so 
pokazale, da je v okviru interdisciplinarnega tima podatkovno gnanega podjetja potrebno največjo pozornost 
nameniti predvsem organizacijski kulturi, tako za razvoj komunikacijskih in relacijskih kompetenc sodelavcev, 
predvsem pri komuniciranju tehničnih rezultatov ne-strokovnjakom, kot za reševanje problemov povezanih z 
novimi poslovnimi priložnostmi. 
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Pri uvedbi posameznih inovacij smo imeli različne izkušnje, pozitivne in negativne. Pri sanaciji slednjih smo 
si pomagali z merjenjem poslovnih interakcij, pivotiranjem poslovnega modela in lastnim razvojem 
nadgradenj platforme. S tem ko se je GoOpti umaknil iz prevozništva in postal organizator prevozov, je v delu 
izgubil stik z največjim segmentom svojih strank – s potniki, saj pri izvajanju storitve prevoza ni navzoč. Zato 
ga poskušamo ohranjati prek družbenih omrežij, anketiranja o zadovoljstvu po opravljenem prevozu, strani za 
ocenjevanje storitev kot je TripAdvisor. 

4.3. Avtomatizacija 

Digitalizacija je sicer le ena od komponent digitalne preobrazbe, ampak predstavlja osnovo za avtomatizacijo 
nalog in že sama po sebi zmanjša potreben čas za izvedbo nalog. Pri uvajanju platforme smo z digitalizacijo 
poslovanja želeli prihraniti pri izvajanju pogostih nalog, kot je izdajanje računov, izpolnjevanje potnih 
nalogov, registracija in nakupovanje partnerjev itd. Največji vpliv se je posledično pokazal pri prodajnem 
oddelku, ki je hkrati poskrbel tudi za avtomatizacijo dela prek povezave s ponudniki sorodnih storitev (npr. 
kombinacija letalo + shuttle, križarjenje + shuttle) ter ponujanja storitve GoOpti prek prodajnih kanalov drugih 
družb (npr. SkyScanner). Število nakupov prek klicnega centra je v zadnjih dveh letih padla za 2,5 odst. točke, 
število nakupov s strani skrbnikov B2B strank pa za 4 odst. točke. Le-ti so še pred letom dni opravili polovico 
nakupov v imenu partnerjev, trenutno pa manj kot 30% (slika 6). 

 

Slika 6: Delež nakupov glede na to, kdo opravi nakup (glej legendo). 

Avtomatizacija dela ne bi bila možna brez uporabe zunanjih servisov, saj vsak doprinese svoj del k delovanju 
platforme. Sem spadajo zemljevidi, ki omogočajo lociranje lokacij in izračun poti, servisi za pošiljanje email 
in sms sporočil, sistem za oglaševanje, sistem za preverjanje odhodov in prihodov letov, Facebook servis za 
prijavo, sistem za plačevanje, podpora sistemu za sledenje vozilom, računovodski sistem, okolje za gostovanje 
programske opreme, servis za predpomnenje ter orodje za vodenje nalog. 

Vendar je ključna avtomatizacija dela interne narave, saj obsega izvedbo avtomatskega dodeljevanje potnikov 
v vozila, avtomatsko iskanje optimalne poti vozil, dodeljevanje najustreznejšega prevoznika ter avtomatski 
nakup že delno zasedenih vozil. Ker se nakupi dogajajo ves čas, hkrati pa prihaja do sprememb naročil, se 
podatki za optimizacijo ves čas spreminjajo. Eden večjih izzivov je v tem, da želijo ponudniki prevozov (na 
zahtevo) s pomočjo cenovnih modelov že pri odločanju o nakupu vozovnice vplivati na povpraševanje tako, 
da je mogoče potnike čim bolj učinkovito združevati v že planirana vozila in na ta način maksimizirati 
izvedljivost prevozov, problem pa postaja z večanjem komoditete še zahtevnejši. Širši pregled znanstvenih 
dognanj na tem področju je objavljen v [6]. Splošen problem končne optimizacije je klasificiran kot PDPTW-
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T (ang. pickup and delivery problem with time windows and transfers). Gre za zelo zahteven optimizacijski 
problem, ki je uporaben tudi na področju robotike; glej npr. [7], za implementacijo v praksi pa [8]. Strategije 
naslavljanja tega izziva so lahko na različnih segmentih trga različne. V velikih mestih podobno storitev 
učinkovito izvaja UberPool, v večjih mestih, vsaj v delu, to uspeva tudi javnemu transportu. GoOpti pa 
naslavlja specifičen sektor transporta med srednje velikimi mesti in srednje oddaljenimi letališči (50-300 km), 
ki ga drugi ponudniki mobilnostnih storitev na ta način še ne naslavljajo. 

Poleg tega je ponavadi potrebno optimizirati več kriterijev hkrati, pri katerih je šele iz izkušenj jasno kakšni 
so ali pa so celo subjektivni. Kot primer navedimo koliko lahko podaljšamo vožnjo s pobiranjem potnikov na 
poti, da osebe, ki so pričakovale vožnjo od A do B, ne bodo nezadovoljne s storitvijo. V teoriji je vsak čas, ki 
zadošča izbranim omejitvam pri nakupu, ustrezen, v praksi pa je bilo ugotovljeno odstopanje med 10 in 30%. 

Ti problemi so v delu še nerešeni, pa tudi že ugotovljeni postopki se ves čas prilagajajo glede na odzive 
potnikov. 

4.4. Odločanje 

Analiza velikih količin podatkov, ki se stekajo v poslovne sisteme kot je GoOpti, je bistvena za izvedbo in 
prilagajanje storitve strankam. V sklopu preobrazbe smo razvili lastna orodja poslovne inteligence, ki 
vsebujejo specializirane metrike za nadzor sistema ter kazalnike učinkovitosti. Na podlagi podatkov smo 
zasnovali cenovni model, ki se ves čas prilagaja trenutnemu stanju in predvidenemu povpraševanju. Ugotovili 
smo tudi, kje in kdaj lahko brez visokega rizika ponudimo nižjo ceno tudi za kupce, kateri povzročijo 
rezervacijo novega vozila, saj lahko predvidevamo, da se bo le-to v prihodnje napolnilo. Sproti spremljamo 
tudi delovanje prodajnega oddelka, učinke marketinških akcij, odziv na spremembe cen, delovanje franšiz na 
novih trgih, učinkovitost razporejanja v vozila ipd. 

Na podlagi podatkov o prodaji lahko tudi napovemo koliko vozil bomo potrebovali v prihodnje, marketinški 
oddelek pa je s pomočjo podatkov o minulih nakupih naslovil področje digitalnega oglaševanja s ciljnim 
targetiranjem kupcev na različnih portalih in družbenih omrežjih, tj. s prilagojenimi oglasi glede na iskanja. 
Pri tem smo sodelovali z zunanjimi strokovnjaki za oglaševanje in analizo podatkov (Hekovnik, Red Orbit) ter 
strokovnjaki iz področja raziskav trga (Arhea). Vzpostavilo se je tudi promoviranje znamke prek blogerjev in 
portalov Facebook, Twitter in Instagram, izvajanje gverilskih marketinških akcij in nagradnih iger, obveščanje 
o možnih dokupih storitve (t.i. upselling), deljenje promocijskih kuponov za spodbujanje točno določenih 
segmentov kupcev (glede na vrsto produkta, relacijo ali uporabljeno napravo) ter merjenje uspešnosti teh akcij 
za potrebe ugotavljanja dejavnikov, ki prispevajo k rasti baze kupcev (t.i. growth-hacking). 

5. ZAKLJUČEK 

GoOpti je večkrat nagrajena inovativna platforma za pametno organizacijo potniškega prometa na daljših 
razdaljah, ki nudi cenovno ugodne prevoze z uporabo lastnega sistema rezervacij in dinamičnega določanja 
cen. Z inovativnim poslovnim modelom širitve na tuje trge je ustvaril 20 novih delovnih mest v Sloveniji, 
poleg tega pa je prispeval tudi k rasti poslovanja in števila zaposlitev pogodbenih prevoznikov in drugih 
partnerjev na platformi. Skupaj z njimi je ustvaril preko 100 novih delovnih mest. Analize tudi kažejo, da 
potniki z uporabo storitve GoOpti med potovanjem v povprečju prihranijo 80 € ter 1 uro časa, hkrati pa izražajo 
zelo visoko stopnjo zadovoljstva (NPS 78), medtem ko transportna podjetja z vključitvijo v našo platformo 
potrojijo svoje prihodke. Po podatkih za oktober 2016 je vsako prevozno podjetje v Sloveniji iz naslova GoOpti 
platforme v povprečju prepeljalo 400 potnikov in ustvarilo 9 tisoč € prihodkov. 

GoOpti ima izjemen tržni potencial, kar dokazuje z več kot 800 tisoč prepeljanimi potniki, rastjo prihodkov in 
strank ter izkazanim interesom novih profesionalnih prevoznih podjetij za sodelovanje. Digitalna preobrazba 
podjetja pa uspešno konkurira in ustvarja dodano vrednost za uporabnike po v Italiji in po novem tudi v Španiji, 
s tem ko omogoča zanesljiva, varna in fleksibilna potovanja za dostopno ceno, ki jih izvajajo licencirani 
prevozniki. 

Digitalno preobrazbo v disruptivno platformo lahko povzroči več faktorjev, pri čemer tehnološke inovacije 
igrajo največjo vlogo doslej. Kljub temu da ni tehnologija tista, ki povzroči disrupcijo, jo je potrebno uporabiti 
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le kot orodje za pravilno naslavljanje navad in zahtev potrošnikov. Preobrazba mora torej imeti stranko in 
njene želje v samem jedru, da bo lahko uspešna. 

6. ZAHVALA 

Projekt digitalne transformacije podjetja GoOpti je sofinanciran s strani Okvirnega programa EU za raziskave 
in inovacije - Obzorje 2020; št. pogodbe 726547. 
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Abstract: Health sector stakeholders are at a very early stage in terms of digital services support. 
When compared to entertainment, financial industry or transport we can see a lag in development 
which is about a decade away. Healthcare as a very sensitive and conservative area requires 
advances in technology in several areas such as privacy, security, communication and 
interoperability. Innovations in digital support of healthcare will change the way how services 
can be consumed and performed. The emphasis will be on the contribution of possible 
applications of technologies that will improve the quality, user experience and bring the patient 
closer to the physician in a safe and easy way. 
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1. INTRODUCTION 

Healthcare is facing a long transition from monolithic, holistic IT solutions to the modular and platform based 
ecosystem. Currently even the smallest change to the data schema or core functionality costs inordinate 
amounts of money and usually a long wait as well. If health organizations want to switch to a new vendor or 
implement new functionalities the costs related to the data are massive and the risks so great that this 
consideration alone paralyses them for years with the current ineffective solution. What has been known for 
years is that no vendor can produce all the functionality required and their main vendor solution never supports 
the data richness actually required by clinicians. Therefore, healthcare providers should mandate the 
development of health IT solutions based on centralized and structured vendor-neutral clinical data repository 
enabling the development of lifelong structured EHRs and help with the transition from holistic solutions as 
products towards modular ‘solution’ as a platform-based process unfolding in time. This will enable them to 
mandate the standards used, and to progressively buy or build each new system component. The challenges 
which are being envisioned by use of new IoT possibilities in terms of medical devices and Blockchain as new 
technology disrupting almost all fields of living we can expect that true open and distributed systems will allow 
for next generation of services to reach everyone. 

2. VISION 

Next generation of healthcare IT should be based on innovation, this is possible only by storing data in an 
open, vendor-neutral format. OpenEHR as globally endorsed and community sourced standard will enable 
development of ecosystems as place for vendors to innovate. This approach is fuelling next generation 
solutions and development of the ecosystem of partners. With evolution of open platform ecosystem there is 
huge opportunity to introduce new services from different vendors which only junction is the platform which 
contains their view of data, processes and communication. By applying the same paradigm which made 
explode public internet services, now it is to open the doors and foundation of any ecosystem. It is openness 
of API's and business models that are drivers of development and for each basic ecosystem enabler. There are 
required system that should be supported like identity, service activation, service consumption, billing and 
open access to data via standardized API's.  

3. FERAL SYSTEMS AND POSTMODERN EHR 

[1] [2] Ability to change the applications and keep the underlying data for lifetime should be the goal of any 
healthcare system. Most of the time it is not possible to seamlessly transition from old system to the new one, 
this paradigm applies to all IT systems which are regarded as monolithic. Turning the focus from applications 
to data is key. Imagine if healthcare providers instead of deciding to build a single application, set out to 
standardise health data?  It is unrealistic to expect that an application could cover all of the requirements, it 
would have been possible to define a common data layer to support several different solutions. This would 
have provided trusts with the choice of application and vendor while at the same time delivering on the goal 
of making health data interoperable. This brings us to the concept of Postmodern EHR which relies on: 

 Standardized and open API, based on vendor neutral technology 
 Open data models, that are multi lingual and semantically correct 
 Terminologies 

Tying data to applications makes it hard to share data between applications. This creates monolithic, single-
vendor systems, incurring large integration costs and limiting agility, choice and innovation. 
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Figure 1:  Architecture of platform ecosystem and data exchange 

3.1. New tech and paradigms 

The re-volution will come to healthcare systems from different directions: the patients which require better 
access to services, ability to own the data and freedom to choose the service provider they want. Another push 
is coming from development of connected devices which are valuable source of data but only when put in 
context of the patient. This new source of clinically validated data should come in simple nonintrusive way 
and will be integrated with the healthcare system. New generation of products are being developed which are 
able to measure vital signs in nonintrusive way by use of using phone camera or electromagnetic waves. 
Diabetes as one of the world’s most spread diseases requires the patients to invasively measure blood glucose 
via blood drop will be able to measure just by using wristband (or smartwatch) as they are measuring the heart 
rate today. Blockchain the holy-grail of all distributed services has hit the healthcare as enabler technology. It 
is expected to enable fully distributed solution to store data and/or permissions to access data. This new concept 
will allow patient to own their own data and allow interested parties as researches to gather data in transparent 
way. Precision medicine as new area of research will be able to evolve even further based on open data models 
and to map genetic data to the clinical findings, so diagnosis will be more accurate and prescribing the 
medication will be more accurate. 

4. OPEN ALGORITHMS 

Historically data was bound to the algorithms which processed it, even more they lived in same context. With 
paradigm of distributed data there are different ways to solve the issue of data privacy and information 
ownership. Today big internet companies are keeping the user data in their vast data centres and are processing 
the same data in the same place. With the proliferation of new data paradigms where data will be stored at the 
peers their value is lost if it transferred to the algorithms side and processed there. New approaches in data 
processing will require the processing to come to the data to keep it safe, but the data will be safe as the 
algorithms that are processing the data are trusted, which brings us to the  
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5. CONCLUSION 

Internet 3.0 will provide new technologies and relationships of trust, it is not just the availability of open data 
that will push us into new era of development but the evolution of new paradigms which will put parties 
involved at the same playing level. New values can be provided at scale only if all parties involved will see 
benefits, user to keep the data, service provider to develop the service and both have to see business benefits. 
Blockchain as technology could provide the mechanisms to solve some data privacy issues, paired with open 
data definitions, emerging IoT data sources and algorithms which will float from owners of algorithm to the 
data source.   
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VPLIV	UPRAVLJANJA	
UPORABNIŠKIH	POOBLASTIL	NA	

VARNOST	PODATKOV	
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Povzetek: Današnji informacijski sistemi v organizacijah združujejo mnogo storitev in aplikacij, 
preko katerih uporabniki dostopajo do različnih dokumentov in tudi občutljivih informacij. Za 
uporabo storitev je praviloma potrebna prijava z uporabo uporabniškega imena in gesla. IT 
osebje mora poskrbeti ne samo za registracijo novega uporabnika, temveč tudi za nastavitev vseh 
potrebnih pooblastil v življenjskem ciklu uporabnika in kasneje tudi za izvedbo ustreznih 
sprememb pooblastil ter odvzem, ko uporabnik pooblastil ne potrebuje več. Poleg vsakodnevnih 
opravil in ob množici storitev, ki so na voljo, je upravljanje pooblastil vse prej kot obvladljiva 
naloga. Informacije o spremembah do IT osebja prispejo z zamudo ali pa sploh ne, zato 
pooblastila mnogokrat ostanejo veljavna tudi po tem, ko uporabniki dostopa ne potrebujejo več. 
S tem je organizacija izpostavljena varnostnim tveganjem, kot so vdor v informacijski sistem ali 
kraja podatkov. V prispevku izpostavljamo izzive pri upravljanju identitet in njihovih pooblastil. 
Predstavljamo možne principe upravljanja, s poudarkom na dinamičnem dodeljevanju pooblastil, 
ob koncu pa predstavimo nekaj dobrih praks pri upravljanju identitet. 

Ključne besede: identitete, upravljanje, podatki, varnost, pooblastila 
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1. UVOD 

Ko govorimo o varnosti, ne govorimo več samo o fizični varnosti, temveč tudi o digitalni varnosti in o varni 
uporabi storitev in aplikacij ter varnosti podatkov do katerih uporabniki dostopajo. Uporabniki na vsakem 
koraku uporabljajo različne storitve in dostopajo do podatkov, ne samo znotraj lokalnega omrežja organizacije, 
temveč tudi preko internet omrežja. Razširjenost mobilnih naprav je to uporabo le še povečala. S tem pa so se 
povečale tudi varnostne grožnje in nepooblaščeni dostopi do storitev in podatkov.  

Večinoma vse aplikacije in storitve znotraj organizacije in predvsem v oblačnih storitvah zahtevajo 
identifikacijo uporabnika in ustrezna pooblastila za dostop do podatkov. Pridobitvi pooblastil pri odgovornih 
osebah in skrbnikih IT sistemov uporabniki praviloma posvetijo veliko svojega časa. Povsem drugače pa je, 
ko je potrebno pridobljena pooblastila umakniti, ko jih ne potrebujejo več. Zaposleni v takih situacijah ali 
pozabijo sporočiti, da pooblastil ne potrebujejo več, ali pa namenoma ne želijo izgubiti pridobljenih pooblastil 
in tako še vedno uporabljajo določene storitve ali dostopajo do podatkov. Še posebej kritični so skrbniški 
dostopi oz. t. i. »privilegirani« računi, ki zagotavljajo visoka pooblastila za praktično poljubne posege v 
informacijskem sistemu ali dostop do podatkov. Ti računi so v organizacijah pogosto nenadzorovani in kot 
taki izpostavljeni mnogim varnostnim tveganjem. 

S pravilno identifikacijo storitev, analizo varnostnih tveganj dostopa do podatkov, pripravo varnostnih 
predpisov in protokolov ter z ustreznimi tehnološkimi rešitvami, je mogoče dostope do podatkov ustrezno 
nadzorovati, upravljati in preprečiti zlorabe. Na eni strani je pomembno, da je uporabnik v vsakem trenutku 
seznanjen s pravili in pogoji uporabe storitev in podatkov, na drugi strani pa morajo organizacije zagotoviti, 
da imajo uporabniki dostop samo do tistih podatkov, ki jih potrebujejo in jim dostope tudi odvzamejo, ko za 
uporabo ni več izpolnjenih pogojev. 

2. IZZIVI PRI UPRAVLJANJU UPORABNIŠKIH POOBLASTIL 

Kompleksni informacijski sistemi v organizacijah vključujejo mnoge avtoritativne vire, imeniške storitve, 
aplikacije in storitve, namenjene uporabnikom. Skorajda vsaka storitev in aplikacija dovoljuje dostop samo 
pooblaščenim osebam. Preverjanje pristnosti (avtentikacija) uporabnikov poteka preko prijavnih mehanizmov 
storitev in aplikacij. Različne aplikacije ponujajo različne prijavne mehanizme, ki pa potrebujejo svojo zbirko 
uporabniških imen in pripadajočih gesel. Ob predpostavki, da organizacija uporablja N različnih aplikacij, je 
povsem mogoče, da obstaja N različnih zbirk uporabniških poverilnic. S tem pa ima uporabnik N različnih 
uporabniških imen in gesel oz. prijavnih postopkov. 

Vzdrževanje informacijskih sistemov z N različnimi aplikacijami predstavlja organizaciji, predvsem pa IT 
oddelku velik izziv. IT osebje opravlja mnogo vsakodnevnih opravil, kot je pomoč uporabnikom pri uporabi 
storitev, vzdrževanje in nadgrajevanje informacijskega sistema ipd., prav tako pa mora čas namenjati 
upravljanju uporabniških pooblastil. Tudi uporabniki si pogosto ne zapomnijo vseh gesel, potrebnih za dostop 
do podatkov, zato jih mnogokrat pozabijo ali si zaklenejo svoj uporabniški račun ter zato potrebujejo pomoč 
skrbnikov IT sistema. Vse to lahko organizaciji predstavlja dodaten strošek in potrebo po dodatnih človeških 
virih. 

Slika 1: Kopičenje uporabnikovih pooblastil 
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V večini organizacij praksa pokaže, da se pooblastila za dostop do storitev in podatkov za posameznega 
uporabnika skozi čas samo kopičijo. Kot primer lahko vzamemo zaposlenega v organizaciji, ki ob zaposlitvi 
pridobi osnovne pravice za delo. Z nadaljnjim prevzemanjem nalog, odgovornosti in napredovanjem pa 
potrebuje oseba tudi ustrezne dostope v informacijskem sistemu, da lahko svoje zadolžitve opravi.  

Ob premestitvi osebe v drug oddelek, zaključitvi posamezne zadolžitve ali celo zaključitvi delovnega razmerja 
se pooblastila za dostop prepogosto ne odvzamejo. Veliko pridobljenih pooblastil uporabnik »obdrži« tudi po 
izstopu iz organizacije - uporabniško ime in z njim povezanih pooblastil se ne onemogoči ali pa se jih ne 
omogoči v celoti (npr. VPN dostopi, računi za upravljanje oblačnih storitev). Vse to je posledica predvsem 
pomanjkljive evidence dostopov, pomanjkljivo definiranih internih pravil organizacije, seveda pa tudi 
človeških napak in pozabljivosti.  

Pri obravnavi uporabniških pooblastil ne smemo pozabiti na t.i. privilegirane oz. skrbniške račune. Ti 
uporabniški računi skrbnikom storitev in administratorjem informacijskega sistema v osnovi omogočajo 
upravljanje in konfiguracijo posameznih aplikacij in storitev. Posebno varnostno tveganje pa predstavljajo 
pooblastila, s katerimi je mogoče pridobiti dostop do občutljivih dokumentov ali celo dostop do zbirk 
podatkov, kjer so shranjeni osebni podatki. Skrbniški računi, ki jih ne upravljamo, so lahko tarča zlorab tako 
znotraj podjetja, kot tudi idealno izhodišče za zunanje napadalce. [6] 

Dodeljevanje uporabniških računov in dostopov se v večini podjetij danes še vedno ureja preko telefonskih 
klicev – to pomeni, da nekdo, npr. vodja oddelka, pokliče IT oddelek in sporoči potrebe po dodatnih dostopih 
za svojega podrejenega. Drug primer je prihod novega zaposlenega v organizacijo – ta je mnogokrat prepuščen 
samemu sebi in si mora osnovne dostope pridobi sam z obiskom IT oddelka. Organizacije, ki uporabljajo 
sistem za vodenje incidentov (sistem HelpDesk), zahtevke za pooblastila podajajo v elektronski obliki, kar je 
sicer, v primerjavi s telefonskimi klici, zagotovo boljša rešitev. A še vedno ta proces ni avtomatiziran in morajo 
IT skrbniki nalogo opraviti »ročno«. Le redke organizacije si za ponavljajoče se naloge pripravijo programske 
skripte, ki jim olajšajo delo. 

IT skrbniki torej večino teh opravil izvedejo »ročno«. Ker ni definiranih postopkov, kako to narediti in katera 
pravila upoštevati, vsak administrator isto nalogo izvede na svoj, drugačen način. Po nekem času postane 
informacijski sistem poln uporabniških dostopov, brez informacij, komu dostopi pripadajo, čemu so namenjeni 
in ali so do njih še vedno upravičeni. Ob pojavu varnostnih incidentov je praktično nemogoče odgovoriti na 
vprašanja: Kdo je uporabniku dodelil dostop do podatkov, zakaj ga potrebuje, kdaj je bil dostop dodeljen in 
koliko časa pooblastilo za dostop velja. Revizijske sledi akcij ni mogoče pridobiti. 

Takšne nepravilnosti puščajo za sabo precejšnja varnostna tveganja v informacijskem sistemu in lahko vodijo 
tudi k poslovni škodi. Z današnjim porastom storitev v oblaku, integracijo posameznih storitev, dinamičnostjo 
poslovnih procesov, fluktuacijo uporabnikov med podjetji in znotraj podjetja, postaja upravljanje uporabniških 
pooblastil vse bolj težavno in nepregledno. Vsi omenjeni izzivi so podlaga za vpeljavo sistema za upravljanje 
identitet in uporabniških pooblastil (sistem IAM). 

3. CELOVIT PRISTOP K UPRAVLJANJU 

Vpeljava rešitve za upravljanje uporabniških pooblastil in dostopov do aplikacij ter storitev poraja vprašanja 
kot so: Kateri produkt ustreza potrebam podjetja, kateri so potrebni koraki za vpeljavo te rešitve, ali uporabniki 
dostopajo do aplikacij, ki hranijo občutljive podatke in zahtevajo posebno pozornost pri dodeljevanju 
pooblastil? Nenazadnje je pomembno tudi vprašanje katere osebe je potrebno vključiti v projekt?  

V času projekta se pojavijo tudi organizacijske težave, saj poslovni procesi sploh niso ali niso dovolj natančno 
definirani, prav tako ni določena organizacijska struktura oddelkov oz. kadrovska hierarhija (nadrejeni niso 
enolično določeni). Mnogokrat se zatakne že pri enostavnih stvareh, kot je kompleksnost gesel, oblika 
uporabniških imen, določitev osnovnih pravic zaposlenega ob vstopu v organizacijo, kdo in pod kakšnimi 
pogoji sme dostopati do podatkov itd.  
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Projekti s področja upravljanja uporabniških pooblastil v prvi meri niso IT projekti, temveč organizacijski 
projekti, kjer morajo biti aktivno vključene tudi kadrovske in vodstvene službe v organizaciji. Pogosto 
naletimo na nerazumevanje ali neodobravanje sprememb s strani odgovornih oseb. V teh primerih potrebujemo 
osebo iz vodstva, ki v prvi vrsti razume potrebno po upravljanju identitet in podpira tak projekt (t. i. sponzor 
projekta), na drugi strani pa lahko preko svojih vzvodov razreši nastali konflikt in podpre določene spremembe. 

Najpogosteje se te težave kažejo v nerazumevanju kadrovske službe, ko je potrebno urediti podatke o 
zaposlenih in kasneje to evidenco ažurno voditi. Kadrovski sistemi pri upravljanju identitet služijo kot 
avtoritativni vir oz. so ključni vir informacij, na katerih sloni mnogo procesov v povezavi z upravljanjem 
identitet. 

4. OSNOVNI PRINCIPI UPRAVLJANJA IN DINAMIČNO DODELJEVANJE 
POOBLASTIL 

4.1. Upravljanje pooblastil na podlagi organizacijske strukture 

Iz kadrovske evidence lahko pridobimo precej uporabnih informacij o zaposlenih; poleg osnovnih podatkov o 
osebah (ime, priimek, kontaktni podatki, opis delovnega mesta, unikatni identifikator), tudi o umeščenost v 
organizaciji – v kateri oddelek je zaposleni uvrščen, na katerem stroškovnem mestu je zaveden in tudi na kateri 
lokaciji se oseba nahaja. Vsi ti podatki nam lahko služijo za samodejno dodeljevanje osnovnih pooblastil. 
Govorimo o upravljanju pooblastil na podlagi organizacijske strukture.  

Sistem IAM ob zaposlitvi nove osebe prepozna oddelek zaposlenega ali njegovo delovno mesto ter na podlagi 
teh informacij samodejno dodeli pooblastila, ki so določena za oddelek. Tako npr. Oseba A iz oddelka Finance 
in računovodstvo pridobi pooblastila za dostop do finančnega dela ERP sistema, poleg tega pa še dostop do 
določenih finančnih poročil in analiz, ki so dostopna preko intranet portala. Na drugi strani Oseba B iz 
Kadrovske službe pridobi pravice za dostop do kadrovskega modula v ERP sistemu in do vzorcev pogodb, 
shranjenih na skupnem disku. 

Podobno se zgodi tudi ob premestitvi na drugo delovno mesto ali drug oddelek. V tem primeru se trenutna 
pooblastila odvzamejo in dodelijo tista, ki veljajo za nov oddelek. V določenih primerih oseba ob premestitvi 
še vedno potrebuje obstoječa pooblastila za določen čas. V teh primerih lahko pride do neskladja s pravili 
nezdružljivosti (angl. Segregation of Duties) in sistem za takšna odstopanja sproži postopke ponovnega 
preverjanja, pri čemer morajo odgovorne osebe odločiti ali je oseba še upravičena do teh pooblastil in hkrati 
določiti čas veljavnosti neskladja. [2] 

Za dosego omenjenega principa pa moramo določiti minimalne pravice za oddelke (angl. Birthrights). To 
pomeni, da je potrebno za vsak oddelek določiti pooblastila, do katerih so zaposleni kot člani tega oddelka 
upravičeni. Pri večjih organizacijah, ki imajo zgrajeno kompleksno hierarhijo oddelkov, lahko samo za 
določene oddelke definiramo takšne pravice, nato pa uporabimo sistem dedovanja. Posledično zaposleni v 
pod-oddelkih »podedujejo« pooblastila, določena na višjem nivoju hierarhije, kar je prikazano na spodnji sliki. 
[3] 

 

Slika 2: Dedovanje pravic v hierarhični ureditvi oddelkov 
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Ustrezno nastavljen sistem lahko torej na osnovi podatkov, pridobljenih iz avtoritativnih virov, izvede vrsto 
samodejnih aktivnosti. Na eni strani lahko sproži postopke za samodejno dodeljevanje pooblastil in druge 
aktivnosti za upravljanje informacijskih in drugih virov v organizaciji. Lahko pa sproži procese za potrjevanje 
pooblastil. Za takšno delovanje je pomembno, da so podatki v avtoritativnih virih točni in pravočasno na voljo. 
[2] S temi samodejnimi postopki razbremenimo IT osebje nekih ponavljajočih se opravil, se izognemo 
človeškim napakam, na drugi strani pa osebi dodelimo samo tista pooblastila, ki jih zares potrebujejo.  

4.2. Dinamično dodeljevanje pooblastil na podlagi poslovnih vlog 

Pri dodeljevanju pooblastil na podlagi organizacijske strukture se opiramo na članstvo oseb v oddelkih, 
stroškovnih mestih ali na lokacije oseb. Vendar pri dinamičnih poslovnih procesih, kjer zaposleni pogosto 
menjajo zadolžitve, prevzamejo nove zadolžitve in drugim zaposlenim pomagajo pri izvedbi, to pogosto ni 
dovolj za učinkovito upravljanje dostopov. Osebe lahko nastopajo tudi v različnih vlogah, kot so npr. vodja 
projekta, član delovne skupine ipd. Za opravljanje nalog, povezanih z vlogo, pa so potrebni ustrezni dostopi 
do podatkov. Sistem za upravljanje identitet omogoča upravljanje tudi za te primere dinamičnega dodeljevanja 
– dodeljevanje pooblastil na podlagi vlog. 

Vloga definira pooblastila ter pogoje za članstvo v vlogi. Osebe, ki izpolnjujejo pogoje, postanejo člani vloge 
in pridobijo pooblastila. Medtem, ko se pooblastila le redko spreminjajo, se seznam članov spreminja 
pogosteje. V kolikor poznamo pravila, ki natančno določajo pogoje za članstvo, lahko pripravimo dinamično 
pravilo, ki vlogo dodeli vsem osebam, ki te pogoje izpolnjujejo in odstrani tiste osebe, ki pogojev ne 
izpolnjujejo več. Članstvo se preračuna v časovnih intervalih, določenih z urniki v sistemu. 

Za vzpostavitev dinamičnega dodeljevanja pooblastil na podlagi poslovnih vlog potrebujemo na eni strani 
natančno definirana pravila članstva, na drugi strani pa kvalitetne in ažurne podatke o osebah (vhodne 
podatke). Ti podatki so osnova za preverjanje pogojev in za pravilno dodeljevanje pooblastil. Avtoritativni vir 
teh podatkov je lahko kadrovska ali katera druga evidenca. 

Primer: Izračun članov poslovne vloge »Urednik prispevkov« 

 

Slika 3: Dinamično dodeljevanje pooblastil na podlagi poslovnih vlog 

Slika 3 prikazuje vlogo »Urednik prispevkov« v časopisnem podjetju. Urednik je pred objavo člankov 
odgovoren za njihov pregled, zato mu je potrebno zagotoviti pooblastilo za dostop do baze člankov (pooblastilo 
»Baza člankov«). V okviru spletnega portala potrebuje ustrezna dovoljenja za objavo odobrenih člankov 
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(pooblastilo »Portal – uredniške pravice«). Urednika pa zanimajo tudi podatki o številu obiskovalcev portala 
ter branosti člankov, zato so mu dodeljena še pooblastila za pregled analitičnih poročil (pooblastilo »Poročilni 
sistem«). Pogoj za članstvo v tej poslovni vlogi je, da oseba opravlja funkcijo »Urednik«. 

Tabela predstavlja vhodne podatke iz kadrovskega sistema, kjer so za vsakega zaposlenega določene funkcije, 
ki jih opravlja. Te podatke uvozimo v sistem za upravljanje identitet, nato pa sistem periodično poišče vse 
osebe, ki opravljajo funkcijo »Urednik« ter jih doda kot člane poslovne vloge. V primeru, da oseba te funkcije 
ne opravlja več, ji sistem samodejno odvzame vsa pooblastila, ki jih zagotavlja ta vloga, in hkrati odstrani 
osebo iz poslovne vloge. 

Posameznik je lahko član več vlog in s tem pridobi skupek pravic, ki jih zagotavljajo vse vloge, katerih član 
je (unija pravic). Tudi pri vlogah lahko zgradimo hierarhično ureditev in določimo pravila dedovanja, kot smo 
to prikazali v poglavju 4.1 Upravljanje pooblastil na podlagi organizacijske strukture. Organizacija lahko 
poslovne vloge določi npr. na podlagi določenih profilov delovnih mest (avtor, raziskovalec, programer, 
urednik, referent v plačilnem prometu ipd.).  

Članstvo v več vlogah lahko pripelje do neskladnosti – članstvo v določenih vlogah se izključuje (angl. 
Segregation of Duties). Npr. vloga avtorja in vloga urednika v časopisnem podjetju bi naj bila izključujoča in 
bi je ista oseba ne smela zavzemati. To pomeni, da avtor svojega članka nima možnosti tudi odobriti in objaviti 
v časopisu ali spletnem portalu. 

4.3. Periodično preverjanje pooblastil 

Ponovno preverjanje pooblastil (angl. Attestation) pomeni vnovični pregled in odobritev že obstoječih 
pooblastil za enega ali več uporabnikov. Namen takega preverjanja je potrditi pravilnost dodeljenih pooblastil 
z namenom zagotavljanja skladnosti. Izvajajo ga ali vodje (angl. Managers) ali za to pooblaščene osebe (angl. 
Attestors).[6] Sistem IAM mora omogočati ponovno preverjanje katerega koli informacijskega ali ne-
informacijskega sredstva. Naprednejši sistemi omogočajo tudi ponovno preverjanje članstva v oddelkih, 
stroškovnih mestih ali celo poslovnih vlogah. 

V uvodu smo izpostavili, da se število uporabniških pooblastil za posamezno osebo skozi čas večinoma samo 
povečuje. Le redko se kakšno pooblastilo tudi ukine. Četudi ima organizacija vpeljan sistem za upravljanje 
identitet, se pooblastila (pre)pogosto podeljujejo za nedoločen čas. Čez čas za mnogo pooblastil ni več znano 
ali jih oseba še potrebuje in zakaj jih sploh potrebuje. 

Periodično preverjanje pooblastil je smiselno uvesti praktično za vse dostope do informacijskih, pa tudi ne-
informacijskih sredstev. Še posebej pa je to smiselno pri dostopih do občutljivih delov informacijskega sistema 
in informacij, zato v teh primerih ponovno preverjanje izvajamo v krajših časovnih intervalih kot sicer. Politika 
ponovnega preverjanja definira kaj se preverja (informacijsko, ne-informacijsko sredstvo), kdo je potrjevalec, 
na koliko časa se izvaja ponovno preverjanje in kaj se zgodi v primeru potrditve, predvsem pa v primeru 
zavrnitve. 

4.4. Upravljanje skrbniških računov 

Skrbniški računi so, tako kot običajni uporabniški računi, kombinacija uporabniškega imena in pripadajočega 
gesla. Zagotavljajo visoka pooblastila, namenjena za posege v informacijskem sistemu, kot so namestitve in 
nastavljanje poslovnih aplikacij, konfiguracijo operacijskih sistemov, omrežnih naprav ipd. Skrbnikom 
omogočajo pravzaprav dostop do katerega koli dela informacijskega sistema. Ti računi so zato pogosto tarča 
varnostnih incidentov, kjer napadalci z različnimi tehnikami poskušajo pridobiti nadzor nad njimi. [4] 

Varnostna priporočila odsvetujejo uporabo t. i. deljenih privilegiranih računov, kjer več oseb z istim 
privilegiranim računom izvaja administrativna opravila v informacijskem sistemu, saj tak način uporabe odpira 
naslednja varnostna tveganja [6]: 

 Administrativnega gesla ni mogoče omejiti samo na določen sistem in tako vsaj začasno onemogočiti 
dostop določenim osebam; 
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 V primeru, da se skrbniški račun zaklene, je administracija praktično nemogoča. Organizacije tako 
pogosto skrbniške račune izključijo iz varnostnih mehanizmov, ki račun zaklenejo po določenem 
številu neuspešnih poskusih prijave. S tem pa skrbniški računi predstavljajo še višje varnostno 
tveganje, kot uporabniški računi; 

 Nemogoče je zagotoviti revizijsko sled za izvedene akcije, saj posameznih izvedenih operacij ne 
moremo povezati s konkretno osebo, ki jih je izvedla. [5] 

To pomeni, da mora vsaka oseba za potrebe izvajanja administrativnih opravil pridobiti lastni skrbniški račun 
in z njim opraviti akcijo. Le na ta način se lahko zagotavlja ustrezna revizijska sled, hkrati pa zagotavlja 
kontrola nad skrbniškimi računi. 

Z vidika upravljanja skrbniških računov je potrebno obstoječe račune najprej identificirati, določiti lastnike in 
jih nato v sistemu IAM povezati z ustrezno identiteto (osebo). Za tiste osebe, ki svoj uporabniški račun 
uporabljajo za izvajanje administrativnih opravil, je potrebno ustvariti ločen skrbniški račun, hkrati pa 
uporabniškemu računu ustrezno zmanjšati pooblastila.  

Potrebno je določiti tudi pravila za pridobitev in upravljanje skrbniških računov, kot npr.: 

 Katere so osebe, ki lahko pridobijo skrbniški račun in kakšni so pogoji za pridobitev skrbniškega 
računa na posameznih sistemih? 

 Ali je za pridobitev skrbniškega računa potrebna odobritev? Kdo so osebe, ki podajo dovoljenje za 
pridobitev? 

 Kaj se zgodi s skrbniškim računom, ko se identiteti spremenijo osnovni organizacijski podatki 
(zamenjava oddelka, zamenjava vloge)? Se račun onemogoči in ohrani ali izbriše? 

 Na koliko časa je potrebno izvesti ponovno preverjanje upravičenosti do skrbniškega računa? 

Po določitvi pravil, poleg zgoraj navedenih, lahko upoštevamo še morebitna druga pravila v organizaciji, se v 
sistemu za upravljanje identitet pripravijo ustrezni postopki za ustvarjanje in ukinjanje teh računov ter 
implementirajo postopki za ponovno preverjanje.  

5. DOBRE PRAKSE 

Priporočljivo je, da ima vsaka aplikacija definiranega lastnika in stopnjo občutljivosti podatkov, ki jih hrani. 
Lastnik ob prejemu zahtevka za dostop na podlagi uporabniške zahteve in varnostne ocene odobri ali zavrne 
dostop do zahtevanega vira. Vsi dodeljeni dostopi pa morajo biti vezani na posameznega uporabnika, ker je le 
tako možna sledljivost aktivnosti v sistemu in s tem povezana revizijska sled. Skupinski dostopi in deljenje 
gesel ne sme biti dovoljeno.  

Pri upravljanju uporabniških pooblastil je izrednega pomena, da oseba pridobi pooblastila pravočasno in da 
ima dostop resnično samo do tistih delov informacijskega sistema in podatkov, ki so potrebna za izvedbo 
naloge. Uporabniki morajo imeti možnost, da sami na enostaven način zahtevajo dodelitev novega pooblastila, 
ali pa to za njih storijo neposredno nadrejeni ali druge odgovorne osebe. Ključnega pomena za pravočasno 
dodelitev pooblastil so tudi podatki iz avtoritativnega vira. Skrbniki teh virov imajo odgovorno nalogo za 
ažurno urejanje teh evidenc. 

V primerih, ko je potrebno zahtevek za pooblastilo odobriti s strani enega ali več potrjevalcev, je smiselno, da 
sistem preverja odzivnost akterjev v samem procesu potrjevanja. V kolikor določen potrjevalec svoje odločitve 
ne sprejme v določenem času, sistem samodejno sproži eskalacijo in prenese odločitev na namestnika oz. 
drugega odločevalca, o tem pa obvesti ustrezne odgovorne osebe. 

V sistemih z raznovrstnimi pooblastili je potrebno obstoječa pooblastila za uporabnike tudi redno preverjati 
(angl. Attestation). To pomeni, da se za posamezno pooblastilo sprožijo potrditveni procesi, kjer lastniki 
informacijskega sredstva, nadrejeni ali varnostni inženir prejme seznam oseb, ki pooblastilo poseduje, in mora 
sprejeti odločitev o ponovni potrditvi ali zavrnitvi pooblastila. Redno preverjanje je smiselno opraviti vsaj 
enkrat letno, pri dostopu do občutljivih podatkov ali pri skrbniških računih je to smiselno izvajati pogosteje, 
npr. na vsakih 6 mesecev. S postopki ponovnega preverjanja se umikajo pooblastila, ki jih uporabniki ne 
potrebujejo več. Zagotavlja se skladnost z informacijsko varnostno politiko organizacije. Z zmanjšanjem 
števila nepotrebnih pooblastil, organizacija zmanjša tudi informacijsko varnostno tveganje. 
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6. ZAKLJUČEK 

Projekt vpeljevanja sistema za upravljanje identitet posega v mnoge pore organizacije. Na nek način se dotakne 
vsakega zaposlenega. Dotika se mnogih oddelkov, ki sodelujejo tako v fazi vpeljevanja, kot tudi kasneje v fazi 
uporabe. Skozi projekt vpeljevanja sistema IAM se izoblikujejo in natančno definirajo procesi za dodeljevanje 
in odvzemanje pooblastil, določijo se procesi za potrjevanje in ponovno preverjanje pooblastil. Za čim večjo 
avtomatizacijo teh postopkov so ključni kvalitetni (kadrovski in drugi) vhodni podatki, ki se tekom projekta 
večkrat pregledajo, prečistijo in uredijo. Organizacija se notranje uredi – tako informacijsko z avtomatizacijo 
ponavljajočih se opravil, predvsem pa organizacijsko, v smislu definiranih pravil in poslovnih procesov za 
upravljanje pooblastil. Z upoštevanjem pravil in procesov pa organizacija pridobi pomemben vpliv na zaščito 
svojega bogastva – podatkov. 

Kljub običajnim začetnim pomislekom pri vodstvu podjetij glede vpeljave sistema za upravljanje identitet, se 
njegova učinkovitost pokaže v razbremenjenosti IT osebja, natančnejšemu in običajno tudi pravočasnemu delu 
kadrovskih služb, predvsem pa v zadovoljstvu zaposlenih, ki pravočasno dobijo ustrezna pooblastila in dostope 
do aplikacij in storitev. Če pri tem še bistveno zmanjšamo vsa varnostna tveganja, ki smo jih navedli v začetku, 
je to cilj, h kateremu temelji vsako vodstvo - učinkovit sistem, ki bistveno pohitri ročno delo administrativnega 
in IT osebja, hkrati pa prispeva k znižanju stroškov preko človeških virov in težav ob morebitnih varnostnih 
incidentih. 

Če zaključimo z odgovorom na naslovno trditev/vprašanje, lahko ugotovimo, da je vpliv upravljanja 
uporabniških pooblastil na varnost podatkov izredno velik. Ustrezno, učinkovito in avtomatizirano upravljanje 
uporabniških pooblastil je cilj vsakega podjetja, organizacije, čeprav se podjetje običajno tega zave šele takrat, 
ko dejansko pride do kršitve varovanja podatkov oz. do varnostnega incidenta. Vendar je to smer, h kateri je 
potrebno stremeti še preden pride do kršitev ali varnostnih incidentov.  
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1. UVOD 

12. maja 2017 bo ostal zapisan v zgodovino kot doslej najobsežnejši napad z zlonamerno kodo, črvom 
»WannaCry«, ki se je razen po elektronski pošti in omrežjih za izmenjavo datotek samodejno širil tudi na 
podlagi znane ranljivosti operacijskih sistemov Windows. Črv pri širjenju zlorablja kritično ranljivost MS17-
010 v storitvi Windows SMB Server in jo je proizvajalec Microsoft odpravil z objavo popravka 14. marca 
2017. [1] 

Posebnost te ranljivosti je, da se nanaša na vse starejše različice operacijskega sistema Windows, ki so še v 
aktivni uporabi, ne glede na to, da nekaterih različic proizvajalec ne vzdržuje več (npr. Windows XP) in da je 
bila ranljivost odkrita že bistveno pred napadom in popravkom. Ranljivost je celo tako zelo razširjena in 
nevarna, da se je proizvajalec odločil, da pripravi popravke tudi za tiste različice operacijskih sistemov, ki jih 
ne vzdržuje več. 

V stroki je identificirana ranljivost poznana tudi z imenom »EternalBlue« in je ranljivost, ki jo je odkrila in 
zanjo pripravila ustrezna orodja za odkrivanje in zlorabo ranljivosti ameriška obveščevalna služba NSA (angl. 
»National Security Agency«), kar je odkrila hekerska skupina z imenom Shadow Brokers in ugotovitve javno 
objavila 14. aprila 2017. [2] 

Ključno vprašanje je, ali bi z razkritjem te ranljivosti, ki jo je NSA odkrila že bistveno pred napadom, 
proizvajalec že prej oziroma pravočasno odpravil to ranljivost in ali bi zaradi tega nastala manjša škoda. V 
Sloveniji je bilo uspešnih vsaj 8 napadov s škodljivo kodo, pri čemer je največ posledic nastalo za Revoz v 
Novem Mestu, kjer je bilo treba ustaviti proizvodnjo. [3]  

2. UGOTAVLJANJE RANLJIVOSTI V INFORMACIJSKIH SISTEMIH 

Pomen pravočasnega ugotavljanja ranljivosti programske opreme in storitev ni sporen. Tako npr. celo smernice 
kibernetske varnosti v majhnih in srednjih podjetjih določajo, da naj bi podjetja redno testirala raven zaščite 
njihovega IT okolja, pri čemer naj bo pogostost in obseg testiranja usklajen z velikostjo in zapletenostjo 
podjetja ter znanega tveganja in pretenj (36. točka smernic) [4]. Iz smernic revidiranja kibernetske varnosti pa 
sledi, da je vdorno testiranje sestavni del prve ravni obrambe, ki jo nadgrajujeta upravljanje tveganj in interno 
revidiranje (slika 1) [5]. 

 

Slika 1: Ravni obrambe informacijskega sistema [5] 

• Samoocenitev kontrol
• Vdorno testiranje
• Funkcionalno/tehnično testiranje
• Testiranje vedenja
• Redni vodstveni pregledi

Prva raven ‐ vodenje

• Pretnje, ranljivosti, tveganja
• Formalna ocena tveganja
• Analiza vpliva na poslovanje
• Porajajoča tveganja

Druga raven – Upravljanje 
tveganja

• Testiranje internih kontrol
• Skladnost s kibernetsko varnostjo
• Formalno sprejemanje tveganj
• Preiskovanje/forenzika

Tretja raven – Notranja revizija
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Skladno z dobro prakso so nastale tudi bolj podrobne smernice in metodologije za vdorne teste, kot je npr. 
Odprtokoden priročnik z metodologijo varnostnega testiranja [6] ter ogrodje OCTAVE-S [7]. 

2.1. Uporabniško odkrivanje ranljivosti 

Čeprav metodologije, ogrodja in smernice ne predvidevajo aktivne vloge končnih uporabnikov pri odkrivanju 
ranljivosti in napak, je iz razloga, ker vseh napak in ranljivosti ni mogoče zaznati in odpraviti že med razvojem 
informacijskega sistema, neizogibno, da napake in ranljivosti odkrijejo tudi končni uporabniki. 

Nekateri uporabniki so intenzivno usmerjeni v izboljšanje izdelkov, celo fanatično, kar je ugotovil že Jarrett 
Ridlinghafer, ki je konec leta 1995 v družbi Netscape Communications Corporation zasnoval prvi program 
odkrivanja ranljivosti (angl. »Bugs Bounty«) [8]. Podelitvi finančnih ali drugih nagrad za odkrite hrošče, so 
sledile tudi nekatere družbe, kot npr. Facebook [8]. 

Programi odkrivanja ranljivosti so danes že tako razširjeni, da so se pojavili ponudniki seznamov, ki zbirajo 
podatke o najbolj aktualnih programih ter nagradah za strokovnjake, ki ranljivosti odkrijejo ter tudi storitev, 
ki predstavljajo posrednike med ponudbo in povpraševanjem. 

2.2. Pogoji in omejitve odkrivanja ranljivosti 

Uradni programi odkrivanja ranljivosti, ki jih razpišejo lastniki informacijskih sistemov, praviloma temeljijo 
na vnaprej določenih pravilih, ki jih določi lastnik. Oglejmo si to na nekaj naključno izbranih primerih. 

Bosch v svojih pogojih pri odkrivanju ranljivosti navaja naslednje omejitve [11]: 

1. Poročevalec ne sme povzročiti škode družbi Bosch, njenim strankam ali tretjim osebam. 
2. Poročevalec ne sme ogroziti zasebnosti ali varnosti strank družbe Bosch ali delovanja njenih storitev. 
3. Poročevalec ne sme kršiti kazenske zakonodaje. 
4. Poročevalec razkrije podrobnosti o ranljivosti šele takrat, ko družba Bosch dokončno potrdi, da je 

ranljivost zmanjšana oziroma obvladovana. 

Royal Bank of Scotland v sklopu omejitev odkrivanja ranljivosti navaja naslednje omejitve: 

1. Podatkov strank ali banke ne smete izpostaviti tveganjem, zmanjšati zmogljivosti sistemov banke ali 
izvajati kakršnekoli oblike napada prekinitve storitve. 

2. Če varnostni center identificira aktivnosti kot napad in ne kot obvestilo o odkriti ranljivosti, lahko banka 
ukrepa zoper napad, vključno s prijavo napada policiji. 

Kljub (pre)majhni velikosti vzorca lahko že glede na naravo posla sklepamo, da se lastniki informacijskih 
sistemov ne bodo prostovoljno in vnaprej odrekli svojim pravicam, povezanim z morebitno zlorabo ali škodo, 
ki bi lahko nastala v njihovem informacijskem sistemu. 

»Poročevalce«, ki so odkrili in lastniku poročajo o odkritih ranljivostih, v praksi imenujemo tudi »etični 
hekerji«. Prve omembe izraza »etični heker« segajo v leto 1995, v junijsko številko revije »Computer World«, 
pri čemer je »etični heker« strokovnjak, ki uporabi enaka orodja in tehnike kot vsiljivci, vendar pri tem ne 
poškoduje ciljnih sistemov niti ne ukrade informacij, temveč le preveri varnost ciljnega sistema in o 
ugotovitvah poroča lastnikom skupaj z napotki kako pomanjkljivosti odpraviti [12]. 

2.3. Načini odkrivanja ranljivosti 

Ranljivosti lahko odkrivamo samodejno, z orodji, ali ročno. Zaradi poenostavitve razlage se bomo osredotočili 
na spletne rešitve. 

Med orodji je na razpolago veliko število različnih rešitev za vdorno testiranje, od osnovnih, odprtokodnih in 
brezplačnih, kot je npr. OWASP ZAP (angl. »Zed Attack Proxy«) do izjemno dodelanih, tržnih različic ogrodja 
Metasploit. 
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Vsako orodje potrebuje začetne točke za izvedbo napada. V ta namen orodja praviloma zberejo čim večje 
število spletnih povezav spletne aplikacije. Zbiranje povezav običajno opravijo orodja, ki jih imenujemo 
»pajki«. 

Pajki so orodja, ki sledijo vsem spletnim povezavam spletnega mesta, da bi odkrili seznam vseh povezav, ki 
obstajajo v izbrani spletni rešitvi. Niso nujno del orodij za izvedbo vdornih testov. Izjemno razširjen je pajek 
iskalnika Google, ki obiskuje spletne strani in v njih išče spletne povezave z namenom, da zgradi iskalni 
indeks, ki je jedro spletnega iskalnika. Drugi primer so orodja za preverjanje ali vse povezave delujejo pravilno. 
Takšna orodja uporabljajo lastniki spletnih mest pri njihovem rednem vzdrževanju. 

Pajki so v svoji zasnovi neškodljivi. Če je spletno mesto izdelano pravilno, potem pajek ne more odpreti 
povezave, za katero nima pooblastil in spletni strežnik v tem primeru vrne napako. Pajki ne spreminjajo 
spletnih povezav, ne izpolnjujejo vnosnih polj v spletnih obrazcih in zato je verjetnost, da odkrijejo ranljivost 
v spletni rešitvi, majhna. Izjema so torej spletne povezave, do katerih uporabnik naj ne bi imel dostopa, pa ga 
zaradi napake v programski opremi ima in pajek zato »po nesreči« prenese podatke, do katerih nima pooblastila 
za dostop. 

Vdorna orodja po tem, ko imajo seznam spletnih povezav, analizirajo podatke spletnih povezav in samodejno, 
lahko pa tudi ob pomoči operaterja, izberejo način preizkušanja uporabe zbranih povezav. Primer je samodejno 
izpolnjevanje vnosnih polj v spletnih obrazcih, spreminjanje spletnih naslovov, spreminjanje vsebine 
piškotkov, ugibanje gesel z metodo »grobe sile« (preizkušanje vseh možnih kombinacij gesla) ipd. 

Za razliko od pajkov, ki imajo praviloma znake »običajne« uporabe spletnega mesta, ima rezultat uporabe 
spletnega mesta z vdornimi testi posebne značilnosti. 

Orodje, ki izvaja vdorni test, bo spreminjalo spletne naslove tako, da bo iz strežnika zahtevalo naslove v obliki, 
ki na spletnem mestu niso javno objavljeni (torej bo orodje obiskovalo povezave, ki niso sestavni del povezav 
v javno objavljenih spletnih straneh spletnega mesta). 

V nadaljevanju bodo orodja izpolnjevala podatke v spletnih obrazcih z izrazito nenavadnimi vrednostmi. 
Primer so vpisano večje število znakov, kot je dovoljeno v spletnem vmesniku brskalnika, vpisovanje značilnih 
znakov v vnosna polja obrazcev, kot so enojni in dvojni narekovaj ter elementi po standardu HTML (angl. 
»Hyper Text Markup Language«), najpogosteje element »script«, ki je značilen za poskuse vrivanja JavaScript 
kode. Razen narekovajev lahko vsebina obsega tudi dele jezika SQL (angl. »Structured Query Language«). 

Oglejmo si to na primeru vpisa gesla. Če bi uporabnik praviloma kot geslo vpisal zaporedje znakov, 
sestavljenih iz črk in številk ter izjemoma posebnih znakov, bi bilo geslo npr. v obliki »123aC78g!« (brez 
narekovajev), medtem ko bi programska oprema za vdorne teste preizkusila tudi gesla v obliki »' AND 1==1 
–» (brez narekovajev). Takšne vnose bi lahko opazili tudi kot del spletnih povezav. 

Iz zapisov je jasno razvidna očitna razlika v strukturi gesla, razen tega pa so »gesla«, ki jih uporablja 
programska oprema za vdorne teste, v značilni obliki, ki bi v primeru, da v preverjanem spletnem mestu obstaja 
ranljivost, omogočila nepooblaščen dostop do podatkov spletnega mesta. 

Navedeno sicer ne pomeni, da bo v vseh primerih mogoče enostavno ugotoviti kakšne podatke je vpisoval 
uporabnik (oz. programska oprema za vdorno testiranje), saj večina spletnih mest ne shranjuje vseh podatkov, 
ki jih uporabniki vpišejo v spletne obrazce. Praviloma pa velika večina spletnih mest shranjuje obiskane spletne 
povezave, zato bi bila uporaba orodja za vdorno testiranje razvidna vsaj iz dnevnika spletnega strežnika, 
praviloma tudi v primerih, če bi etični heker uporabil orodje za ugotavljanje gesel z grobo silo, kar bi bilo 
mogoče opaziti zaradi velikega števila vpisov napačnih gesel. 
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3. PREDPISI V REPUBLIKI SLOVENIJI 

Zakonitost odkrivanja ranljivosti v Republiki Sloveniji primarno ureja Kazenski zakonik (v nadaljevanju KZ) 
[12]. Napad na informacijski sistem je določen v 221. členu KZ [13]: 

(1) Kdor neupravičeno vstopi ali vdre v informacijski sistem ali kdor neupravičeno prestreže podatek ob 
nejavnem prenosu v informacijski sistem ali iz njega, se kaznuje z zaporom do enega leta. 

(2) Kdor podatke v informacijskem sistemu neupravičeno uporabi, spremeni, preslika, prenaša, uniči ali v 
informacijski sistem neupravičeno vnese kakšen podatek, ovira prenos podatkov ali delovanje informacijskega 
sistema, se kaznuje za zaporom do dveh let. 

(3) Poskus dejanja iz prejšnjega odstavka je kazniv. 

3.1. Nenamerna odkritja 

Kot smo ugotovili v prejšnjem poglavju, je v mnogih primerih uporabe spletnih povezav enostavno dokazovati 
ali je mogoče, da gre v posameznem primeru neupravičenega prenosa ali druge uporabe podatkov za nenamerni 
dogodek. Namreč v vseh primerih, kjer je bila povezava javno objavljena ali dostopna prijavljenemu 
uporabniku, da jo lahko izbere (uporabi), je mogoče trditi, da gre za nenamerno dejanje. 

Kadar je vprašanje ali gre pri uporabi spletnega obrazca za nenamerno dejanje v smislu, da je uporabnik nehote 
vpisal v vnosno polje takšne podatke, da so povzročili, da je ta uporabnik pridobil nepooblaščen dostop do 
podatkov ali kakorkoli motil delovanje informacijskega sistema, je v mnogih primerih mogoče z veliko 
verjetnostjo sklepati glede na vsebino podatkov ali je bolj verjetno, da gre za nenamerno ali za namerno 
dejanje. Vendar v tem primeru potrebujemo zanesljivo sled o podatkih, ki jih je uporabnik vpisal, da je s tem 
nastal neželeni dogodek. 

3.2. Odkrivanje ranljivosti brez predhodnega soglasja lastnika informacijskega sistema  

Med varnostnimi strokovnjaki je razširjena praksa, da brez naročila lastnika informacijskega sistema 
preverjajo varnost delovanja informacijskega sistema. 

Oglejmo si to na preprostem primeru. Pogosta ranljivost je neustrezno preverjanje avtorizacije. Primer je 
urejanje uporabniškega profila v spletni aplikaciji. 

Vzemimo, da je naslov za urejanje spletnega profila uporabnika https://portal.si/uporabnik?id=46. Pričakovali 
bi, da lahko v podatke o posameznem uporabniku dostopa le njihov lastnik ter administrator sistema. Če je v 
programski opremi napaka, lahko uporabnik, ki ni administrator, preprosto spremeni naslov tako, da zamenja 
številko uporabnika, za katerega želi prikazati uporabniški profil, npr.: https://portal.si/uporabnik?id=52. 

Če se v tem primeru prikažejo podatki uporabnika, ki ni niti administrator niti lastnik teh podatkov torej nima 
pooblastila za dostop do teh podatkov), je do teh podatkov dostopal neupravičeno, je te podatke že 
neupravičeno prenesel, kar je skladno z 2. odst. 221. čl. KZ. 

Če predpostavljamo, da na spletnem mestu ni mogoče najti povezave s številko 52, če je vanj prijavljen 
uporabnik s številko uporabnika 46, potem je evidentno, da je nekdo namerno spremenil številko v povezavi, 
kar se pri običajni uporabi spletnega mesta ne more zgoditi, saj uporabnik obiskuje povezave le s klikanjem 
nanje in ne z ročnim spreminjanjem njihove vsebine. 

Če to primerjamo s fizičnim svetom, je to podoben primer kot če bi kupec v nakupovalnem centru shranil svoje 
predmete v varnostno omarico. Vsaka varnostna omarica ima svoj ključ in ko jo zapremo in zaklenemo, lahko 
ključ izvlečemo. Kupec bi potem iz radovednosti preveril še ostale ključavnice ali morda njegov ključ odpira 
tudi katero drugo ključavnico, čeprav je na ključu zapisana številka njegove omarice in mu je številka njegove 
omarice znana ter se zaveda, da v drugih omaricah ni njegovih predmetov, temveč so v njih predmeti drugih 
kupcev. Iz nekega razloga je v fizičnem svetu bolj jasno, da je takšno ravnanje etično sporno ali celo kaznivo, 
kot v elektronskem, kjer preizkušanje vrednosti številke v spletni povezavi dojamemo le kot spremembo 
neosebne številke na zaslonu računalnika in ne poizkus odpiranja tuje omarice za katero vemo, da ne vsebuje 
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naših predmetov. Tako kot v fizičnem svetu gre torej tudi v elektronskem za neupravičeno uporabo, prenos ali 
drugo obliko obdelave podatkov, saj uporabnik, ki je spreminjal številke v spletnih povezavah, za to ni imel 
upravičenega razloga. 

Popolnoma drugačen primer imamo takrat, kadar bi lastnik omaric izrecno povabil obiskovalce, naj se vendar 
prepričajo, da njihov ključ odpira le njihovo omarico, kar bi bilo primerljivo z razpisom programa za 
odkrivanje ranljivosti. V tem primeru bi imel kupec, ki preizkuša ključavnice, upravičen razlog, da preizkusi 
tudi druge ključavnice. V kolikor bi ugotovil, da lahko s svojim ključem odpre tujo omarico, bi moral vse 
predmete v tej omarici pustiti nedotaknjene, zakleniti vratca in o tem obvestiti varnostnika, kar bi bilo skladno 
s pravili razpisa programa za odkrivanje ranljivosti. Kako in kdo bi uspešno in zanesljivo preverjal ali kupec, 
ki slučajno v omarici odkrije zavitek bankovcev velike vrednosti te res pusti v omarici, ob tem zanemarimo. 

3.3. Vpliv na dobro ime 

V primeru namernega odkrivanja ranljivosti informacijskega sistema se ne moremo izogniti niti dejstvu, da je 
velika večina odkritij ranljivosti hkrati povezana z nepooblaščenim dostopom do podatkov ciljnega 
informacijskega sistema in da ima lahko preizkušanje ranljivosti neželene posledice na delovanje ciljnega 
informacijskega sistema. Zaradi preizkušanja je lahko delovanje informacijskega sistema moteno ali celo 
ustavljeno ali pa so kot posledica poškodovani (spremenjeni) podatki v informacijskem sistemu, zato ni več 
ohranjena njihova celovitost, s tem pa lahko postanejo neuporabni. Tudi že samo razkritje ranljivosti, še 
posebej, če etični heker, ki je ranljivosti odkril, to razkrije javnosti, lahko vpliva na dobro ime in zaupanje v 
blagovno znamko lastnika informacijskega sistema. Ob tem ne smemo zanemariti možnosti, da bi tehnično 
težko ločili med iskrenim namenom etičnega hekerja, da pomaga pri izboljšanju varnosti informacijskega 
sistema in namenom, da z odkritjem ranljivosti diskreditira lastnika informacijskega sistema, zato bi se znašli 
v situaciji, ko bi etični heker trdil, da gre za plemenit (upravičen) namen, medtem ko bi lastnik informacijskega 
sistema trdil, da gre za razkritje ranljivosti z namenom okrniti ugled informacijskega sistema pri njegovih 
uporabnikih oz. javnosti. 

4. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST 

Vsi obravnavani primeri zahtevajo obravnavo z vidika civilne - odškodninske odgovornosti. Tako pravna 
teorija[14] kot sodna praksa sta zaznali, da je tudi odškodninsko pravo postavljeno pred nove izzive, kjer so 
posebej izpostavljeni prav posegi v osebnostne pravice. 

131. člen Obligacijskega zakonika (OZ) določa, da kdor drugemu povzroči škodo, jo je dolžan povrniti, če ne 
dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde. Skladno z OZ torej morajo biti za prisojo odškodnine za 
nepremoženjsko škodo kumulativno izpolnjeni štirje elementi:  

1. škodni dogodek,  
2. škoda,  
3. vzročna zveza in  
4. odgovornost. 

Pri tem mora v primeru krivdne odgovornosti oškodovanec (tožeča stranka) dokazati obstoj škodnega dogodka 
in škode ter vzročno zvezo med nastalo škodo in škodnim dogodkom, odgovornost se domneva, pri tem pa 
lahko tožena stranka dokaže, da za nastanek škode ni kriva (subjektivna odgovornost z obrnjenim dokaznim 
bremenom, 131. čl. OZ). 

Dodatno je v okviru subjektivne odgovornosti, skladno s 131. členom OZ, povzročitelj škode prost svoje 
obveznosti, če dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde oz. v kolikor dokaže, da škode ni povzročil niti 
namenoma, niti iz malomarnosti (135. čl. OZ). V primeru, da je oškodovanec tudi sam prispeval k nastanku 
škode ali povzročil, da je bila škoda večja, kot bi sicer bila, ima pravico samo do sorazmerno zmanjšane 
odškodnine (I. odst. 171. čl. OZ). 

Ob navedenem je treba izpostaviti tudi določbo 183. člena OZ, na podlagi katere je za okrnitev ugleda ali 
dobrega imena do pravične denarne odškodnine upravičena tudi pravna oseba in to neodvisno od povračila 
premoženjske škode, pa tudi če premoženjske škode ni, če okoliščine primera to opravičujejo. Okrnitev ugleda 
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pravne osebe je posebna oblika priznane škode, ki jo je že po naravi težko nadomestiti, saj vtisa, ki ga objave 
pustijo pri bralcih, ni mogoče v celoti odpraviti. 

Za lažje razumevanje je treba opredeliti tudi pojem škode. V skladu z določbo 132. člena OZ je škoda 
zmanjšanje premoženja, preprečitev povečanja premoženja, pa tudi povzročitev telesnih ali duševnih bolečin 
ali strahu drugemu ter okrnitev ugleda pravne osebe. V skladu s citiranim določilom je škoda v najširšem 
pomenu vsak negativen poseg v pravno sfero drugega. Ugled in dobro ime sta osebnostni pravici, ki ju pravo 
priznava tako fizičnim kot tudi pravnim osebam. Po prvem odstavku 179. člena OZ je fizična oseba upravičena 
do denarne odškodnine za kršitev osebnostne pravice samo, če kršitev povzroči še nadaljnjo posledico - 
duševne bolečine. Taka nadaljnja posledica za pravno osebo ne more nastopiti. Zato je po 183. členu OZ že 
sama kršitev te osebnostne pravice, torej kršitev ugleda in dobrega imena pravno priznana škoda te pravne 
osebe. 

Objava kakršne koli ranljivosti informacijskega sistema, katere je ugotavljal etični heker brez predhodnega 
izrecnega soglasja lastnika informacijskega sistema in jih še javno objavil, lahko brez dvoma predstavlja 
podlago za odškodninsko odgovornost etičnega hekerja. Lastnik informacijskega sistema bo namreč v primerih 
javne objave ranljivosti zatrjeval ob eventuelni premoženjski škodi zlasti škodo na dobrem imenu. 

Ob tem trčimo tudi v kolizijo dveh ustavno zavarovanih pravic. Gre namreč za kolizijo med svobodo izražanja 
(39. člen Ustave RS) in pravico do varstva zasebnosti in osebnostnih pravic (35. člen Ustave RS). Tako je z 
ustavo zagotovljena svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega 
obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja. Po drugi strani pa 
ustava vsakomur zagotavlja nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter 
osebnostnih pravic. Kolizijo omenjenih pravic je zato treba presojati z vidika 3. odst. 15. člena Ustave RS, v 
skladu s katerim so človekove pravice in temeljne svoboščine omejene samo s pravicami drugih in v primerih, 
ki jih določa ustava. Funkcija svobode izražanja je varovati svobodo do posredovanja informacij in mnenj 
(aktivni vidik) in tudi svobodo njihovega sprejemanja - tako imenovana pravica do obveščenosti (pasivni 
vidik). 

Omejitve pravice do izražanja se razlagajo ozko. V koliziji in tehtanju s pravico do spoštovanja zasebnega 
življenja je treba upoštevati zlasti ali sporne izjave pomenijo prispevek k razpravi, ki je v javnem interesu; ali 
jih je izzvalo predhodno ravnanje osebe, na katere se te izjave nanašajo, ter tudi vsebino, obliko in posledice 
objave spornih izjav. Pri tem je treba izpostaviti, da se pravica do izražanja v sodni praksi pa tudi pravni teoriji 
v večini primerov obravnava z vidika novinarjev, ki so primarno zadolženi za posredovanje informacij 
javnosti. 

Ob uporabi te analogije je treba opozoriti na metode in načela komunikacijske teorije, kjer se izpostavlja zlasti 
dolžnost t.i. poštenega zbiranja informacij. Tako npr. kodeks novinarske etike zapoveduje novinarju, da mora 
biti, zato da bi varoval temeljne etične vrednote tako pri zbiranju kot pri posredovanju informacij z vidika 
varstva informiranca in predmeta novinarskega poročanja, pri zbiranju informacij pošten in uporabljati poštena 
sredstva. Novinar ne sme uporabiti prevare, da bi se dokopal do določene informacije, čeprav mu prevara lahko 
omogoči hitrejši dostop do informacij. Z etičnega vidika ni dovoljena uporaba nepoštenih sredstev za 
doseganje pozitivnih ciljev. Kodeks novinarjev prepoveduje uporabo nezakonitih in nepoštenih sredstev pri 
zbiranju informacij, dokaznega gradiva in slik (točka 12 Kodeksa novinarjev). [15]  

Sodišče zatrjevan poseg v osebnostne pravice tudi vedno presoja ob upoštevanju načela sorazmernosti. Slednje 
pomeni, da se ugotavlja ravnovesje med obema pravicama in presodi, ali je tožbeni zahtevek res tak, da 
upravičuje nujnost posega sodišča. Pri tem sodna praksa strogo loči med javnimi osebami (v ta krog ne sodijo 
le osebe na določenih vodilnih političnih ali gospodarskih položajih, pa tudi ne samo znane osebe iz kulturnega 
ali zabavnega življenja, pač pa tudi osebe, ki so javnosti znane iz drugih razlogov in tudi samo v določenem 
časovnem obdobju, na primer iz velikih kazenskih procesov)1 in navadnimi državljani. 

                                                 
1Tako sodba in sklep VS RS II Ips 983/2006 z dne 7.5.2009. 
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Tako je npr. sodišče (sodba VSL II Cp 2935/2015 z dne 20.1.2016) že zavzelo stališče, da „slepo vdiranje s 
tehničnimi sredstvi v tujo pošto oziroma elektronski nabiralnik, pri katerem tistemu, ki to počne, ni jasno, na 
kaj bo naletel (lahko tudi na najbolj intimna zasebna pisanja), predstavlja z vidika merila razumnega 
pričakovanja zasebnosti poseg v komunikacijsko zasebnost, ki je absolutno nedopusten.“. Pri tem je eden 
izmed vodilnih argumentov sodišča zlasti stališče, da se domet komunikacijske zasebnosti ne zamejuje na 
tajnost pisem in drugih občil. Obsega namreč tudi vso tisto vrsto elektronske komunikacije, ki ni namenjena 
nedoločenemu krogu naslovnikov (kot so npr. forumi, odprte klepetalnice in podobno, ki po svoji naravi niso 
del komunikacijske zasebnosti), marveč izrecno izbranim naslovnikom. Domet komunikacijske zasebnosti je 
širši v luči novih tehnologij. Tudi v sklepu VSL II Cp 2201/2012 z dne 11.9.2013 je sodišče odločilo, da je 
slepo nedovoljeno vdiranje v elektronski nabiralnik (angl. »fishing expedition«) absolutno nedopustno. Slednje 
velja tako za vdiranje prek računalniškega sistema, kakor za vdiranje prek tehničnih sredstev v stvarnem 
pojavnem svetu. Edino merilo je merilo pričakovanega polja zasebnosti. 

Upoštevaje zgornja izhodišča in dejstvo, da slovenska sodišča odškodninske odgovornosti etičnih hekerjev 
(še) niso presojala, je razumno pričakovati, da bodo takšne prakse v bližnji prihodnosti brez dvoma predmet 
sodne presoje. V primeru predhodno ugotovljene kazenske odgovornosti etičnega hekerja bodo sodišča, v 
skladu s splošno uzakonjeno vezanostjo na odločbe kazenskega sodišča, v primeru odločanja o istem 
historičnem dogodku (14. člen Zakona o pravdnem postopku - ZPP) presojala zgolj še višino škode, ki ni nujno 
zanemarljiva. 

5. SKLEP 

Ugotavljanje ranljivosti informacijskih sistemov brez predhodnega izrecnega soglasja lastnika informacijskega 
sistema je brez dvoma na robu zakonitosti, saj bo etični heker izjemno težko dokazal, da je imel »upravičen« 
razlog za preizkušanje ranljivosti informacijskega sistema, še posebej glede na to, da je kazniv tudi poskus 
neupravičene obdelave podatkov. 

Skladno s tem bi bilo smiselno izraz »etični heker« uporabljati le v primerih, ko ima »heker« izrecno soglasje 
lastnika informacijskega sistema za izvedbo vdornega oz. varnostnega testa. 

Ne glede na zakonitost izvajanja vdornih oz. varnostnih testov pa bi se moral vsak etični heker zavedati, da 
obstaja razen kazenske odgovornosti tudi odškodninska. In ta ostaja tudi v primerih, ko ima etični heker 
soglasje lastnika informacijskega sistema, saj se lastniki informacijskih sistemov prostovoljno in vnaprej ne 
odpovedujejo svoji pravici do odškodnine. Glede na pomen informacijskih sistemov v sodobnem poslovanju 
podjetij pa lahko pomeni odškodninska odgovornost za etičnega hekerja bistveno večje breme kot kazenska 
odgovornost. 
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1. UVOD 

Količina podatkov, ki jo danes pridobivamo na različne načine, postaja iz dneva v dan vedno večja. Z rastjo 
teh podatkov, pa raste tudi potreba po analizi te velike količine podatkov. Za uspešno analizo te veliko količine 
podatkov in razbiranje kakšnih zanimivih vzorcev iz njih, pa je potrebno učinkovito in enostavno orodje, ki se 
ga da hitro prilagoditi za uporabo. Tako imenovani pojem masivnih podatkov ali big data je danes postal kar 
popularen. Zato je z popularnostjo naraslo tudi povpraševanje in ponudba vzorcev uporabe in analize te velike 
količine podatkov. Tako imamo v tem trenutku na razpolago različne rešitve, tako komercialne, odprtokodne 
in kombinacijo obojih.  

Takšna orodja so lahko zanimiva tudi za različne skupine uporabnikov. Vsekakor je ELK sklad lahko primarno 
orodje za skupino analitikov ali nadzornikov, saj lahko v kratkem času na podlagi velike količine obdelanih 
podatkov, sprejemajo dobre odločitve. Vendar so lahko takšna orodja zanimiva tudi z drugega stališča. 
Varnostni strokovnjaki jih lahko uporabljajo tudi za analizo v veliki primerov dnevniških zapisov spletnih 
strežnikov. Zelo aktivna spletna mesta lahko generirajo velike količine dnevniških zapisov in zato so takšne 
rešitve, kjer lahko na enostaven in hiter način pridobimo vpogled v analitične podatke, zelo dobrodošla. Enako 
velja za izvedbo analize simulacij napadov, kjer se lahko analizira delovanje napadalca in poišče potencialne 
vstopne točke in v kolikor je bila prisotna kakšna varnostna luknja, tudi lažje odkrije. 

V prispevku bo predstavljeno, katere komponente potrebujemo, da zgradimo takšen enostaven sistem za 
analizo dnevniških zapisov spletnega strežnika in na takšen način mogoče ulovimo kakšnega potencialnega 
napadalca, ali pa vsaj opazimo poskus napada. 

2. ELK SKLAD 

ELK sklad je programska oprema podjetja Elastic.co.[1] ELK Sklad je sestavljen iz različnih komponent, kjer 
vsaka skrbi za svoj del nalog. ELK sklad poimenovanje se je uveljavilo, saj so pri tem uporabljene tri ključne 
komponente, ki so potrebne za uspešno pridobitev podatkov in transformacijo, shranjevanje in iskanje ter za 
uspešno vizualizacijo. Kombinacija ELK sklada je sestavljena iz naslednjih komponent: 

 Logstash skrbi za ustrezno sprejemanje dnevniških zapisov iz različnih virov in za dodatno 
transformacijo teh zapisov. Pri tem je možno dodajanje ali odvzemanje parametrov zapisa ali dodatno 
bogatenje teh podatkov z določenimi drugimi parametri, ki jih potem lahko izkoristimo; Elasticsearch 
je porazdeljena podatkovna zbirka z možnostjo hranjenja, iskanja in analiziranja podatkov v realnem 
času. V zadnjih letih je pridobila veliko popularnosti in jo pri svojem delu uporabljajo velika podjetja. 
Omogoča REST API vmesnik za dostop do podatkov in upravljanje s kazali; 

 Kibana skrbi za vizualizacijo podatkov shranjenih v Elasticsearchu. Omogoča vpogled v podatke, 
iskanje po njih, kreiranje različnih vizualizacij in sestavljanje le-teh v pregledne plošče (angl. 
Dahsboard). Kreiranje vizualnih elementov je enostavno in ni potrebno imeti predznanja 
programiranja. Omogočeno je tudi kreiranje zahtevnih povpraševanj in grupiranje podatkov. Vsi ti 
elementi omogočajo uporabniku zelo hitro kreiranje različnih povpraševanj in prikaz rezultatov na 
jasen način. 

 

Slika 1: Shema ELK sklada [2] 
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3. ZABOJNIKI 

Virtualizacija sistemov ali aplikacij ni nov pojem, je pa v zadnjem nekaj letih precej pogost način uporabe na 
različnih področjih. Na tem področju se je razvilo veliko različnih orodij, kot na primer OpenVZ, LXC, LXD, 
Virtuozzo in Docker. Docker je pridobil največ pozornosti in priljubljenosti, zato je postal eden najbolj pogosto 
uporabljenih orodij. Docker zabojniki uporabljajo izolacijo na jedru samega operacijskega sistema. Na začetku 
je bil omejen samo na Linux, vendar je zaradi priljubljenosti sedaj dostopen na različnih operacijskih sistemih 
tudi za Microsoft Windows.  

Docker zabojniki omogočajo enostavno pripravo virtualnega okolja preko konfiguracijske datoteke. Poleg 
same docker datoteke, imamo še možnost, da uporabimo orodje docker-composer, ki nam omogoča, da 
zgradimo celoten ekosistem, zgrajen iz več Docker zabojnikov, ki komunicirajo med sabo. Tako lahko na 
enostaven način dvignemo konfiguracijo ELK sklada, sestavljenega iz že prej naštetih komponent. Uporabimo 
lahko seveda tudi takšno konfiguracijo, da so vse komponente v enem zabojniku, vendar potem izgubimo 
možnost večanja števila zabojnikov (cluster), kar nam lahko pride prav pri obdelavi velike količine podatkov. 

 

Slika 2: Arhitektura Docker zabojnikov [3] 

4. DNEVNIŠKI ZAPISI 

Dnevniški zapisi so lahko prisotni v različnih oblikah, saj jih vsaka aplikacija tvori malce po svoje. Tako se 
dnevniški zapisi spletnega strežnika razlikujejo od dnevniškega zapisa Windows ali Linux sistema. Za uspešno 
analizo dnevniških podatkov, je potrebno dobro poznati natančen format v katerem so ti podatki zapisani.  

Tako lahko na primer iz Apache dnevniškega strežnika pridobimo naslednje podatke: 

 IP naslov, 
 datum in čas obiska, 
 metodo klica (GET, POST in druge), 
 celoten zahtevan URL naslov, 
 odgovor strežnika, 
 količino prenesenih podatkov, 
 tip brskalnika. 
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Slika 3: Primer dnevniškega zapisa Apache strežnika 

4.1. Transformacija zapisov 

Ti dnevniški zapisi se seveda dajo dodatno oplemenititi še z kakšnimi drugimi podatki. Tako se lahko na primer 
razbijejo podatki iz zapisa o tipu brskalniku in na ta način lahko pridobimo ločene podatke o različici 
brskalnika, operacijskih sistemih in druge podatke. 

Dodatno se da obogatiti tudi parameter IP naslov, saj lahko na podlagi le tega iz dovolj zanesljivih baz IP 
naslovov dobimo še podatke o geolokaciji tega IP naslova. Iz tega podatka pa tudi državo obiskovalca in na 
podlagi tega lahko kreiramo tudi druge vizualizacije. 

Tako je za takšno transformacijo in bogatenje zapisov v ELK skladu odgovoren Logstash. S primerno 
konfiguracijo lahko na enostaven način konvertiramo podatke v različne tipe, uporabimo pravilen datum za 
analize starejših dnevniških zapisov in obogatimo IP naslov z geolokacijo. V nadaljevanju konfiguracijska 
datoteka prikazuje uvoz podatkov z določenega mesta, transformacijo in izhod v Elasticsearch. 

 

Slika 4: Prikaz transformacije podatkov 
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4.2. Obstoječe rešitve v oblaku 

Nekateri ponudniki omogočajo cel ekosistem orodij tudi že v različnih oblačnih rešitvah. V takšno rešitev je 
potrebno samo uvoziti ali konstantno pošiljati dnevniške zapise. Rešitev sama pa ima že pripravljene različne 
vmesnike in poglede na te podatke. Tako lahko na enostaven način pridobimo vpogled v podatke. Seveda 
imajo te oblačne rešitve tudi drugo plat, saj so podatki posredovani tem rešitvam in če vsebujejo kakšne 
zanimive informacije, so lahko ti podatki nekomu tudi dragoceni ali pa jih uporabi za druge namene. Tako je 
treba prebrati pod kakšnimi pogoji bodo ti podatki, ki bodo posredovani v te oblačne storitve, tudi uporabljani.  

Primer takšne storitve ima na primer podjetje logz.io [4], ki imajo zelo dodelano ponudbo na tem področju in 
tudi ogromno navodil, kako te zapise spraviti v življenje in jih potem tudi enostavno in koristno uporabiti pri 
analizi dnevniških zapisov. 

 

Slika 5: Primer uporabe oblačne storitve [5] 

5. PRIPRAVA ZABOJNIKA ZA ANALIZO DNEVNIŠKIH DATOTEK 

Sami podatki ali sam zabojnik s programsko opremo seveda nista sama po sebi dovolj, saj eden brez drugega 
nimata prave vrednosti. Zato je za uspešno pripravo zabojnika Docker ta element potrebno upoštevati.  

Koraki za uspešno pripravo in uporabo zabojnika so: 

 priprava zabojnika z ELK skladom, 
 vnos in transformacija podatkov, 
 analiza in vizualizacija podatkov. 

Za pripravo Docker zabojnika je najboljše uporabiti že kakšno primerno konfiguracijo in jo nekoliko 
spremeniti oziroma dopolniti tako da služi našemu namenu. Tako je mogoče najti primerno ELK sklad 
konfiguracijo na Docker hub spletnem mestu. Primer takšne konfiguracije je mogoče najti na naslednjem 
spletnem naslovu https://github.com/spujadas/elk-docker. Pripravljena konfiguracija ima različne možnosti in 
je že pripravljena s privzetimi podatki, tako da nas po pripravi in zagonu zabojnika že pričaka spletna stran 
Kibana vmesnika, kjer moramo definirati privzeti iskalni indeks in pripraviti grafične elemente. Seveda je 
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potrebno za pripravo grafičnih vmesnikov poznati strukturo in vsebino podatkov, da lahko potem pripravimo 
ustrezne grafične elemente. 

Za uspešno analizo potrebujemo tudi podatke. Podatke lahko vzamemo iz naših spletnih strežnikov ali tistih, 
ki jih moramo analiziramo zaradi različnih potencialnih vdorov. Za generiranje grafičnih gradnikov tudi 
vzamemo vzorec dnevniškega dnevnika iz spletnih strani podjetja logz.io, ki jih ponujajo kot majhen vzorec. 
Ta vzorec je mogoče pridobiti na tem spletnem naslovu http://logzio-elk.s3.amazonaws.com/apache-daily-
access.log. 

Tako smo v osnovno konfiguracijo Docker datoteke dodali samo še eno konfiguracijsko datoteko za Logstash, 
ki je bila opisana že zgoraj in vzorec podatkov, ki jih lahko uporabimo pri kreiranju grafičnih elementov. 

 

Slika 6: Dodatki v Docker konfiguracijski datoteki 

Ko imamo pripravljen Docker datoteko, lahko uspešno zgradimo zabojnik z naslednjim ukazom: docker build 
–t ots:hekerji. 

 

Slika 7: Prikaz gradnje zabojnika 

Po uspešni pripravi zabojnika, ga moramo še zagnati. Tako ga zaženemo v ozadju in preusmerimo klasičen 
port 80 na Kibanin grafični vmesnik, ki posluša na portu 5601. 

 

Slika 8: Prikaz zagona zabojnika 

6. VIZUALIZACIJA PODATKOV 

Za uspešno vizualizacijo je potrebno pripraviti nekaj vizualizacijskih komponent, ki nam potem pri sami 
analizi olajšajo delo. Tako je recimo smiselno za sistemske administratorje in varnostne analitike prikazati 
naslednje podatke: 

 dostopi po državi, 
 dostopi po operacijskem sistemu, 
 kode odgovora http strežnika, 
 velikost odgovorov, 
 najbolj pogosto obiskani URL naslovi. 
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Za pripravo posameznih vizualizacij je potrebno imeti že vnaprej določeno, kateri podatki nas res zanimajo in 
na podlagi tega pripraviti vizualizacijo. Za vizualizacijo je dobro tudi določiti nekatere omejitve, saj lahko v 
nasprotnem primeru dobimo tudi takšne rezultate, ki nas ne zanimajo tako zelo. 

 

Slika 9: Prikaz podrobnosti gradnika vizualizacije 

 

 

Slika 10: Prikaz vnaprej pripravljenih vizualizacij 

Pomembna je tudi nadzorna plošča, kjer lahko te gradnike zložimo vse na kup in lahko z iskanjem po določenih 
kriterijih enostavno in hitro omejimo veliko količino podatkov na samo tiste, ki so za nas zanimivi. Tako lahko 
s preprostimi gradniki in brez kakršnegakoli programiranja razvijemo nadzorno ploščo, ki nam zelo hitro pove, 
kateri podatki so res pomembni in v kaj se moramo poglobiti, da lahko pridemo tudi do kakšnih zanimivih 
zapisov, ki nas potem lahko vodijo tudi do potencialnih napadalcev.  

Takšno lovljenje in iskanje lahko včasih traja kar nekaj časa, saj je potrebno analizirati različne parametre in 
jih smiselno povezovati. Tako na koncu lahko nastane kompleksen pogoj za iskanje, vendar ELK sklad 
omogoča, da si ga lahko shranimo za drugič in tako ne potrebujemo vedno kreirati istega iskalnega pogoja in 
aktivnosti lahko opravimo hitreje. 
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Slika 11: Prikaz analize dnevniških zapisov Apache strežnika 

7. ZAKLJUČEK 

Kot smo videli, je lahko ELK sklad zelo priročna rešitev za obvladovanje velike količine dnevniških datotek. 
Zaradi skalabilnosti rešitve omogoča, da se uporabi za majhne količine podatkov in enako za velike. S 
kreativnimi pristopi, pa se jo da uporabiti tudi na način, kot je bil prikazan v prispevku. Vsekakor pa je rešitev 
uporabna ne samo za lovljenje napadalcev, ampak tudi za dnevna opravila skrbnikov spletnih strežnikov, saj 
lahko na enem mestu hitro in enostavno dobijo podatke o obiskih ali pa si nadzorne plošče prilagodijo njihovim 
lastnim potrebam in željam. 
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