ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

OSNOVE IKT

Jožica Košir Bobnar

Novo mesto, januar2015

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

OSNOVE IKT

Jožica Košir Bobnar

Novo mesto, januar 2015

Naslov dela: Osnove IKT
Avtor: Jožica Košir Bobnar
Recenzenti: dr. Annmarie Gorenc Zoran
Lektor: Monja Pust
Založnik: Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola
Način dostopa: http://egradivo.ecnm.si/osnoveIKT.pdf
ISBN

KAZALO STRANI

1

UVOD ................................................................................................................................ 1

2

OSNOVNI POJMI IN KRATICE ...................................................................................... 2
2.1

KLICNI DOSTOP ....................................................................................................... 2

2.2

ISDN ............................................................................................................................ 2

2.3

ŠIROKOPASOVNA POVEZAVA ............................................................................. 4

2.4

PASOVNA ŠIRINA .................................................................................................... 4

2.5

ADSL ........................................................................................................................... 4

2.5.1

Zgodovina ADSL ................................................................................................. 5

2.5.2

Frekvenčna območja ADSL ................................................................................. 5

2.6

Požarni zid ................................................................................................................... 6

2.7

ISP ............................................................................................................................... 7

2.7.1

ISP- Ponudniki v Slo ............................................................................................ 7

2.8

IP-naslov ...................................................................................................................... 9

2.9

TCP ............................................................................................................................ 11

2.10

DNS........................................................................................................................ 11

2.11

LAN , WAN ........................................................................................................... 12

2.11.1 DSL .................................................................................................................... 13
2.11.2 HTML................................................................................................................. 13
2.11.3 HTTP .................................................................................................................. 13
3

Medpodjetniško spletno poslovanje ................................................................................. 14
3.1

Elektronsko poslovanje.............................................................................................. 14

3.1.1

B2C model.......................................................................................................... 16

3.1.2

Opredelitev B2B e-poslovanja ........................................................................... 17

4

ERP................................................................................................................................... 18

5

MIS ................................................................................................................................... 19
I

6

OSNOVE IKT .................................................................................................................. 20
Računalništvo ............................................................................................................ 20

6.2

Informatika ................................................................................................................ 20

6.3

Informacijska tehnologija .......................................................................................... 21

6.4

Informacijska infrastruktura ...................................................................................... 21

6.5

Informacijska družba ................................................................................................. 22

6.6

Zvrsti informatike ...................................................................................................... 23

7

6.1

Zgodovina informatike ..................................................................................................... 24
7.1

ABAK-us ................................................................................................................... 24

7.2

Logaritemsko računalo .............................................................................................. 25

7.3

Schickardov seštevalni stroj ...................................................................................... 26

7.4

Pascalov seštevalni stroj ............................................................................................ 27

7.5

Leibnitzov stroj .......................................................................................................... 28

7.6

Charles Babbage ........................................................................................................ 29

7.7

Razvoj informatike .................................................................................................... 32

7.8

ENIAC ....................................................................................................................... 33

7.9

EDVAC ..................................................................................................................... 33

7.9.1

IAS ..................................................................................................................... 34
UNIVAC I .............................................................................................................. 34

7.11

RAČUNALNIK 701 EDPM .................................................................................. 34

7.12

HEATKIT EC-1 ..................................................................................................... 35

8

7.10

Podatek in informacija ..................................................................................................... 36
8.1

Vrednost informacije ................................................................................................. 36

8.2

Vrednost informacij za organizacijo.......................................................................... 37

8.2.1

Merjenje informacij ............................................................................................ 38

9

Sestava Informacijskega sistema ...................................................................................... 41

10

ŽIVLJENSKI cikel razvoja INFORMACIJSKEGA SISTEMA ..................................... 43
II

Programska in strojna oprema računalnika ...................................................................... 44

11

11.1

Lastništvo programske opreme .............................................................................. 45

11.2

Sistemska oprema .................................................................................................. 46

Zgradba računalnika ......................................................................................................... 47

12

12.1

Matična plošča ....................................................................................................... 47

12.2

CPE-centralno procesna enota ............................................................................... 48

12.2.1 Zgodovina procesorja ......................................................................................... 49
12.2.2 Večjedrna arhitektura ......................................................................................... 50
12.2.3 Delovanje CPU ................................................................................................... 50
12.2.4 Zasnova in izvedba ............................................................................................. 51
12.3
12.3.1

Notranji pomnilnik ................................................................................................. 52
RAM ................................................................................................................... 53

12.3.2 ROM ................................................................................................................... 54
12.4
13

Vhodne enote /izhodne enote računalnika ............................................................. 55

Zunanji pomnilniki ........................................................................................................... 56
13.1

Disk ........................................................................................................................ 56

13.1.1 Trdi disk ............................................................................................................. 56
13.1.2 Solid-state drive (SSD) disk ............................................................................... 57
VRSTE RAČUNALNIKOV ............................................................................................ 59

14

14.1

Osebni računalniK ................................................................................................. 59

14.2

Centralni računalnikI - STREŽNIKI ..................................................................... 61

14.2.1 Spletni strežnik ................................................................................................... 63
14.2.2 E–poštni in faksirni strežniki.............................................................................. 64
14.2.3 Vrste napadalcev ................................................................................................ 78

III

Kazalo slik

Slika 1 : Delovanje ADSL .......................................................................................................... 5
Slika 2: IRC ERP sistem [7] ..................................................................................................... 18
Slika 3: Kroglično računalo...................................................................................................... 24
Slika 4: Logaritemsko računalo [11] ........................................................................................ 25
Slika 5 Schickardova skica [12] ............................................................................................... 26
Slika 6: Rekonstrukcija stroja po načrtih [12] .......................................................................... 26
Slika 7: Pascalov seštevalni stroj [11] ...................................................................................... 27
Slika 8: Leibnitzov stroj [13] ................................................................................................... 28
Slika 9: Diferenčni stroj [15] .................................................................................................... 29
Slika 10: Analitični stroj [16] ................................................................................................... 30
Slika 11: matična plošča [18] ................................................................................................... 47
Slika 12: Procesor Intel Core i7 ............................................................................................... 48
Slika 13: Delovanje CPU [19] .................................................................................................. 50
Slika 14 [20] ............................................................................................................................. 53
Slika 15: ROM [21] .................................................................................................................. 54
Slika 16: Vhodne/izhodne naprave računalnika [22] ............................................................... 55
Slika 17: Trdi disk [24] ............................................................................................................ 56
Slika 18: 2,5-inčni SSD disk [23]............................................................................................. 57
Slika 19: Osebni računalniki .................................................................................................... 60
Slika 20: Strežniki podjetja IBM [27] ...................................................................................... 62
Slika 21: Delovanje elektronske pošte [28].............................................................................. 65
Slika 22: Primer lokalnega omrežja [29].................................................................................. 68
Slika 23: Lokalni in globalno omrežje [30] ............................................................................. 69
Slika 24: Omrežje enakovrednih partnerjev [31] ..................................................................... 70
Slika 25: Topologija skupnega vodila [31] .............................................................................. 71
Slika 26: Zvezdna topologija [31] ............................................................................................ 72
Slika 27: Topologija obroča [31] ............................................................................................. 74
Slika 28: Topologija kombinacij [31] ...................................................................................... 75
Slika 29: Internetne povezave [32]........................................................................................... 76
Slika 30: Različne omrežne povezave ...................................................................................... 77
Slika 31: Požarni zid [33] ......................................................................................................... 81
IV

Slika 32: Varnsot informacijskih sistemov [34] ....................................................................... 83

Kazalo tabel

Tabela 1: Primerjalna tabela naročniških paketov kabel [4] ...................................................... 8
Tabela 2: Primerjalna tabela naročniških paketov optika [4] ..................................................... 8
Tabela 3: Oprema računalnika ................................................................................................. 44

V

PREDGOVOR

Na področju računalništva in informatike je razvoj izjemno hiter. Skoraj vsak dan nastajajo
novi pojmi, kratice in nove storitve. Nova računalniška oprema postaja vedno bolj zmogljiva.
Znanje, oprema, ki se trenutno uporablja, izjemno hitro zastara. Z hitrim razvojem
informacijske tehnologije in njene uporabnosti na skoraj vseh področjih smo postali priča
rojstvu informacijske družbe kot aktivni soudeleženci. Opazimo lahko, da postaja informatika
bistveni del poslovnega in zasebnega življenja in da aktivno posega v vse pore družbe ter se
aktivno in soodvisno vključuje v ostale veje znanosti. Tako predstavlja neizbežno nujnost,
vendar hkrati tudi strateško prednost tako na lokalnih kakor tudi na globalnih svetovnih trgih.
S pomočjo učbenika boste spoznali osnovne računalniške pojme in izrazoslovje, strojno
opremo in zgradbo računalnika, programsko opremo, internetne storitve, različne
vidikevarovanja podatkov in se seznanili z osnovami informacijskih sistemov.
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1

UVOD

Predmet Računalništvo in informatika obsega temeljna znanja računalništva in informatike. V
današnjem življenju ni dneva, ko nebi vsak izmed nas prišel posredno ali neposredno v stik z
računalnikom. Sveta si dandanes ne moremo predstavljati brez uporabe računalnika. Učbenik
je namenjen teoretičnemu delu predmeta, kjer bomo spoznali osnovne računalniške pojme in
izrazoslovje, strojno opremo in zgradbo računalnika, programsko opremo, operacijske
sisteme, internetne storitve in različne vidike varovanja podatkov. Za laboratorijske vaje se
uporabljajo dodatna gradiva, s pomočjo katerih študent usvoji veščine uporabe računalnika v
pisarni:
 urejevalnik besedil,
 osnove interneta,
 urejevalnik računskih preglednic,
 računalniške predstavitve,
 urejanje zbirk podatkov.
Na področju računalništva in informatike je razvoj izjemno hiter. Vsak dan nastajajo novi
pojmi, kratice, nove storitve. Oprema in znanje izjemno hitro zastarata. Po drugi strani pa
aktualno znanje ni bilo še nikoli tako blizu, kot je danes. Prek iskalnikov in spletnih virov
lahko izvemo skoraj vse, kar potrebujemo za obvladovanje tega področja. Vendar pa najprej
potrebujemo temelje, na katerih lahko kasneje svoje znanje aktualiziramo, dograjujemo in
nadgrajujemo. [1]. Računalnik danes srečamo na vsakem koraku. Če je bil pred nekaj
desetletji računalnik rezerviran samo za tiste, ki so sledi sodobni tehnologiji lahko danes
rečemo, da ga večina ljudi uporablja. Uporabo zasledimo tako pri najmlajših kot tudi pri
starejših ljudi. Večino smo povpračni uporabniki, ki nas ne zanima zgradba in delovanje
računalnika ampak samo njegova uporaba [3].
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2

OSNOVNI POJMI IN KRATICE

2.1

KLICNI DOSTOP

Klicni dostop je zanesljiva in kakovostna povezava v internet za vse tiste, ki internet ali
spletno pošto uporabljate občasno in ne potrebujete stalne povezave. Najizrazitejši prednosti
klicnega dostopa sta mobilnost in cenovna ugodnost. Da bi ustregli različnim željam in
potrebam, navadno ponudniki pripravijo različne pakete klicnega dostopa v internet.
2.2

ISDN

ISDN je standard za medomrežno digitalno povezavo, ki omogoča prenos glasu, datotek in
slik. Eden od ciljev povezave ISDN je tudi ta, da se lahko povežejo tudi računalniki doma ter
tako omogoči povezavo med domovi. Ves ta prenos poteka preko telefonskih linij, torej preko
bakrenih žic telefonskih kablov. ISDN uporablja klicne digitalne povezave do interneta, zato
ni potrebnih modemov. Potrebuje napravo, ki prilagodi signale za prenos. Uporablja se kot
nadomestilo za "klasično" klicno linijo. Zaradi povečane hitrosti pri določenih ISDN
operaterjih je dolžina povezave omejena. Domača ali pisarniška povezava mora biti znotraj
približno 6 km razdalje do najbližje ponudnikove centrale. Za daljše razdalje pa so potrebni
obnavljalniki (angl. repeater), ki vzdržujejo, da je prenos prav takšen kot pri odjemalcih, ki so
bližje centrali. To podraži povezave, pojavijo pa se tudi razne težave, kar pa je zelo
nepraktično za uporabnike. [1]
Zgodnji ISDN je bil realizacija načrta za preoblikovanje obstoječega telefonskega vezja iz
analognega v digitalnega. Osnoven ISDN razdeli njegovo razpoložljivo pasovno širino na tri
podatkovne kanale, dva od teh treh pošiljata podatke s hitrostjo 64kb/s, eden pa s hitrostjo
16kb/s.

storitev

prenos

dolžina

aplikacije

priključka
High-bit-rate
Digital

1,544 Mb/s polni 3.000

Subscriber dvosmerni prenos 4.000

Line (HDSL)

po dveh paricah ali metrov
2,048 Mb/s polni
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– Uporablja se v velikih omrežjih kot
zamenjava za T1.

storitev

dolžina

prenos

aplikacije

priključka
dvosmerni prenos
po treh paricah
Symmetrical Digital 1,544 Mb/s polni 3.000

Uporablja se v velikih omrežjih kot

Subscriber

zamenjava za T1, lokalnih omrežjih ,

Line dvosmerni prenos metrov

(SDSL)

PBX medomreževanje, frame relay

ali
2,048 Mb/s polni
dvosmerni prenos
1.544 – 8.448 Mb/s 3.000

Asymmetrical
Digital

Subscriber k

Line (ADSL)

za

interneta/intraneta,

dostop
dostop

do
do

oddaljenega LAN, navidezna privatna

od uporabnika

omrežja, video na zahtevo, zvok v IP

Subscriber Mb/s

Line (RADSL)

se

16 Kb/s – 640 Kb/s metrov

640 Kb/s – 2,2 3.000

Rate-Adaptive
Digital

uporabniku; 5.000

– Uporablja

k 5.000

uporabniku;

metrov

– Podobno

kot

ADSL,

le

hitrost

prenosa se lahko dinamično prilagaja
razdalji in kvaliteti prenosa.

272 Kb/s – 1.088
Mb/s

od

uporabnika
ADSL Lite

do

1

Mb/s

k 5.000

uporabniku;

Very-high-bit-rate
Digital

se

za

interneta/intraneta,

dostop
dostop

do
do

do 512 Kb/s od

oddaljenega LAN, IP telefonija, video

uporabnika

konference

13 – 52 Mb/s k 300 – 1500 Dostop do multimedijskih vsebin

Subscriber uporabniku;

Line (VDSL)

metrov

Uporablja

metrov

1,6 – 2,3 Mb/s od

interneta, dostop do TV storitev
visoke ločljivosti

uporabnika
ISDN
Subscriber

Digital do 144 Kb/s polno 18,000
Line dvosmerno

metrov

(IDSL)

Uporablja

se

dostop

do

interneta/intraneta,

dostop

do

oddaljenega

telefonija

IP,

LAN,

videokonference
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2.3

ŠIROKOPASOVNA POVEZAVA

Širokopasovni" je splošni besedni izraz, ki se nanaša na mrežne povezave z visokimi
hitrostmi. Internetne povezave preko kabelskega modema ali DSL modema (Digital
Subscriber Line) se pogosto omenjajo kot širokopasovne internetne povezave. "Pasovna
širina" je besedni izraz, ki izraža relativno hitrost internetne povezave ... npr. večina današnjih
dial-up oziroma klicnih modemov omogoča pasovno širino 56 kbps (1000 bitov na sekundo).
Širokopasovni dostop nima točno določene pasovne širine delovanja, vendar s tem pojmom
običajno imenujemo vse povezave, ki presega jo 1 megabit na sekundo (Mbps).

2.4

PASOVNA ŠIRINA

Pasovna Širina je v analognih računalniških sistemih defnirana kot frekvenčni razpon v
herzih, ki se uporablja za prenos podatkov, medtem ko je v digitalnih komunikacijskih
sistemih defnirana kot količina prenesenih podatkov, merjena v bitih na sekundo (b/s, angl.
bps). Današnja literatura uporablja izraz pasovna

širina za tisto, kar je v defnirano in

razloženo kot kapaciteta. V nadaljevanju bosta besedi kapaciteta in pasovna širina označevali
isto, tj. količino prenesenih podatkov.
Pasovna širina je fizična lastnost telekomunikacijskega sistema, ki določa hitrost, pri kateri se
lahko prenašajo informacije. V analognih sistemih se meri v ciklih na sekundo (hertz), v
digitalnih sistemih pa v bitih na sekundo (bit/s).

2.5

ADSL

ADSL (ang. Asymmetric Digital Subscriber Line) je model tehnologije DSL, ki omogoča
hitrejše prenašanje podatkov preko bakrene telefonske ziče (parice), kot navadni telefonski
modem. Beseda Asymmetric oz. asimetrija se pojavi zaradi velikih razlik pri prenosih
podatkov, omogčen je velik prenos podatkov proti uporabniku (t.i downstream) in relativno
majhen od uporabnika (t.i. upstream). Prenosni k uporabniku dosežejo hitrost do 8 Mbit/s in
do 1 Mbit/s od uporabnika, odvisno od razdalje in karakteristike linije. Novejši različici sta
ADSL2 in ADSL2+.
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2.5.1

Zgodovina ADSL

Narejen je bil, kot konkurečen produkt kabelski TV, v raziskovalnem inštitutu Bellcore Labs
v New Jersey-ju [2], saj je bil cilj telefonskim podjetjem, predvsem AT&T, da bi lahko
njihovim končnim uporabnikom ponudili televizijske programe preko stare bakrene parice.
Idejo je dobil Joe Leichleder leta 1987 [2], in sicer za pretvorbo analogne v napredno
digitalno prenosno tehnologijo na naročnikovem koncu. Začel se je tržit leta 1990 v ZDA,
kjer ni požel dobrega uspeha kot alternativa kabelski televiziji, kot je bil njegov prvoten
namen, ampak se je začel predvsem uveljavljati kot hitra povezava v internet. V Evropo je
prišel v koncu devetdesetih, predvsem pa se je masovno začel širit po letu 2000. V Sloveniji
ga je leta 2001 prvo začelo tržit podjetje SiOL in po podatkih Statističnega Urada Republike
Slovenije (SURS) je v 1. četrtletju 2005 [3] bil ADSL z 59,52 % najbolj razširjen dostop do
interneta med širokopasovnimi povezavami v Sloveniji.
Delovanje

Slika 1 : Delovanje ADSL

2.5.2

Frekvenčna območja ADSL

ADSL modem, ki za svoje delovanje potrebuje analogni (POTS) ali digitalni (ISDN)
telefonski priključek, razdeli telefonsko linijo na 3 ločene informacijske kanale, vsako z
različnimi kapacitetami in hitrostmi. Najmanjši za pretok analognega zvoka (telefonskega
pogovora) je med frekvenčnim območjem 0 in 4 kHz, srednji med 25.875 kHz in 138 kHz se
uporablja za prenos podatkov od uporabnika in največji med 138 kHz in 1104 kHz za prenos
podatkov proti uporabniku. Vsak kanal je možno razdeliti še na več, počasnejših kanalov.
Telefonski pogovorni kanal je ločen od digitalnega modema s pomočjo filtrov, kar preprečuje
kakršnekoli motnje, tudi če modem odpove.
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2.6

POŽARNI ZID

Požárni zíd (angleško firewall) je verjetno najpogostejši varnostni izdelek s področja
omrežne varnosti. Potrebuje ga že skoraj vsaka naprava, povezana v internet. Požarni zidovi
so namenjeni ločevanju dveh odsekov omrežij, pogosto enemu odseku zaupamo, drugemu pa
ne.
Bistvo požarnega zidu je v zagotavljanju varnosti med dvema omrežjema. Požarni zid glede
na določena pravila dovoli ali zavrne tok podatkov preko nje.
Poznamo strojne in programske požarne zidove. Prednost programskih požarnih zidov je
običajno v enostavnejši uporabi, predvsem pa je razlika v ceni. Medtem ko za domačo
uporabo obstajajo brezplačni požarni zidovi, so strojni običajno precej dražji, prednost
strojnega pa je pogosto v hitrosti, saj so normalno strojne rešitve precej hitrejše in tako
omogočajo večjo prepustnost.
Med naprednejše funkcije požarnega zidu spadajo:


preslikava (zasebnih) omrežnih naslovov (angl. oznaka NAT), ki omogoča skupno
rabo internetne povezave



demilitarizirana cona (angl. oznaka DMZ), ki omogoča ločen priklop bolj
izpostavljenih naprav



kontekstno odvisni nadzor dostopa, ki na podlagi protokolov dinamično dovoli dostop
do storitev



nudijo kriptirane tunelske povezave in tako omogočajo navidezna privatna omrežja
(angl. oznaka VPN)

Končno se uveljavlja tudi spoznanje, da končna točka povezave v internet ni samo požarni
zid, ampak tudi posamezni računalniki, ki so za njim skriti. V večjih podjetjih hitro naraste
možnost vdora in kraje informacij, saj je priključkov za dostop do omrežja velika. Zato
obstajajo npr. omejitve omrežnega priključka na strojni naslov omrežne kartice, ki pa vseeno
ni dovolj, saj je mogoče strojni naslov omrežne kartice dokaj enostavno ponarediti. Zaradi
tega so spisali standard 802.1x, ki omogoča dinamični vklop in izklop omrežnega priključka.
Še večjo nevarnost za varnost omrežja predstavlja brezžična dostopna točka, saj je medij
prenosa podatkov tu zrak in lahko vsak, ki ima prenosnik »prisluškuje« pogovoru med
posameznimi brezžičnimi napravami, kar še posebej oteži zagotavljanje varnosti omrežja.
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2.7

ISP

Ponudnik internetnih storitev (isp) je podjetje, ki vam omogoči dostop do interneta, po navadi
za neko ceno. Najpogostejša načina za vzpostavljanje povezave z isp-jem sta prek telefonske
linije (povezava na klic) ali širokopasovna povezava (kabelska ali dsl). Mnogi ponudniki
internetnih storitev ponujajo tudi dodatne storitve, npr. E-poštne račune, spletne brskalnike in
prostor, kjer lahko ustvarite spletno mesto. cenejši ISP v Sloveniji?

2.7.1

ISP- Ponudniki v Slo

Ponudniki interneta v Sloveniji rastejo kot gobe po dežju. A kdo je najcenejši? V sloveniji je
ponudba ponudnikov dostopa do interneta precej pestra. Izbira je velika, cene so ugodne in
uporabnik je včasih postavljen pred težko izbiro.
Kvaliteto obljubljene storitve lahko ocenjujete le uporabniki sami, temu je namenjen tudi
komentatorski del, mi pa smo za vas pregledali vso ponudbo, naredili primerjavo paketov in
vam olajšali izbiro pri morebitni menjavi ponudnika storitev. [4]
Primerjalna tabela naročniških paketov za dostop do INTERNETA
(ADSL/VDSL/KABEL)
SIOL
T-2
ADSL/VDSL ADSL/VDSL

AMIS
TELEMACH
ADSL/VDSL
KABEL

26,50 € 23,99 €

23,00 €

2 Mb 0,348
Mb

1 Mb 0,256
Mb

2 Mb 0,348
Mb

19,50 €
8 Mb 1 Mb

NAJCENEJŠI

38,70 € 35,99 €
10 Mb 5 Mb

10 Mb 4 Mb

OPTIMALNI
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28,00 €
4 Mb
0,512 Mb

29,50 €
20 Mb 2 Mb

NAJDRAŽJI

75,40 € 81,99 €

44,00 €

72,00 €

40 Mb 20 Mb

30 Mb 5 Mb

120 Mb
10 Mb

60 Mb 25 Mb

Tabela 1: Primerjalna tabela naročniških paketov kabel [4]

Primerjalna tabela naročniških paketov za dostop do INTERNETA - (OPTIKA)
Optika z naročnino
T-2
OPTIKA

NAJCENEJŠI

SIOL
OPTIKA

23,99 €
10 / 10
Mbit/s

AMIS
OPTIKA

33,61 € 30,00 €
20 / 20
Mbit/s

20 / 20
Mbit/s

30,99 € 81,50 € 39,00 €
OPTIMALNI

20 / 20
Mbit/s

60 / 60
Mbit/s

100 / 20
Mbit/s

200,99 € 142,5 € 59,00 €
NAJDRAŽJI

200 / 200
Mbit/s

100 / 100
Mbit/s

100 / 100
Mbit/s

Tabela 2: Primerjalna tabela naročniških paketov optika [4]

Ponudniki internetnega dostopa v Sloveniji.







Amis >>
ARNES >>
Cetra >>
Dialup 386 >>
Masicom >>
Netsi >>
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2.8

Omrežje >>
Orpo
S5.net
Sinfonika >>
SiOL >>
Slon internet >>
Softnet >>
Studio Proteus >>
T-2 >>
UPCTelemach >>
Triera internet >>
TT Consulting >>
Voljatel >>

IP-NASLOV

IP-naslov je številka, ki natančno določa računalnik v omrežju Internet. Kratica IP označuje
Internet Protocol. Število je 32-bitno, za bolj pregleden prikaz je običajno zapisano s štirimi
osembitnimi vrednostmi v desetiški obliki npr. 193.95.198.35. Del teh bitov je možno
uporabiti za ustvarjanje podomrežij znotraj nekega omrežja.
Ta standard se imenuje IPv4 in omogoča približno 232 = 4.294.967.296 IP naslovov (vse
kombinacije niso dovoljene). Ker naslovov zmanjkuje, so razvili novo različico protokola IP IPv6. Osnovna pridobitev protokola IPv6 je razširitev naslovnega prostora, saj ta ni več velik
32 bitov, ampak 128 bitov, kar omogoča 2128 = 3,4 × 1038 različnih naslovov.
Na Kitajskem že desetletje razvijajo IPv9[1], o katerem je znano le, da je podoben IPv6 in
ima naslovni prostor velik 256 bitov. To pomeni, da je možnih kombinacij 2256 =
1.157920892 × 1077.
Dodeljevanje IP naslovov v globalnem merilu in njihovo namembnost nadzira organizacija
IANA, ki preko petih pooblaščenih organizacij skrbi za dodeljevanje IP naslovov po
posameznih regijah.
Na nivoju posameznih uporabnikov se IP naslove dodeljuje statično ali dinamično. Statična
dodelitev IP naslova pomeni stalno uporabo enega IP naslova, kar je uporabno predvsem pri
strežnikih, katerih URL je neposredno povezan z določenim IP naslovom. Dinamična
dodelitev pomeni uporabo novega IP naslova vedno, ko se vzpostavi povezava in poteka
avtomatsko. Za dinamično dodeljevanje naslovov skrbi protokol DHCP.
Naslavljanje z uporabo IPv4 je bilo zasnovano v letih 1980, ko so računalniško opremo in
komunikacijsko infrastrukturo uporabljale predvsem akademske in izobraževalne ustanove ter
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vojska. Eksponencialna rast števila naprav, povezanih v internet, je povzročila, da se po
desetih letih pojavi vprašanje pomanjkanja naslovov IP. Zdajšni 32-bitni naslov omogoča štiri
miljarde naslovov IP (232). To se nam lahko zdi veliko, vendar bodo telekumonikacijsko
infrastrukturo uporabljali tako v industriji, npr. pri nadzoru in vodenju naprav, kot v svetu
zabavne elektronike, kjer se bo npr. vse več radijskih in televizijskih programov prenašalo
preko interneta, uporabljal se bo v domovih npr. za nadzor ogrevanja, hlajenja in drugo.
Širitev interneta na različna področja narekuje potrebo po zamenjavi sedanjega naslavljanja
IPv4 v IPv6. Nov način naslavljanja že uporabljajo v razvojno-raziskovalnih ustanovah. Eno
od eksperimentalnih omrežij z naslovi Ipv6 je 6bone
IP v osnovi hrani naslednje podatke:


v kateri državi se nahaja računalnik, preko katerega se povezujemo v Internet



kdo je naš internetni ponudnik (ISP)



v primeru, da imamo statični IP, določa stalni naslov našega računalnika oziroma
routerja.

Ko obiščemo poljubno spletno stran v Internetu, lahko administrator strežnika, na katerem je
spletna stran shranjena, in pogosto tudi lastnik strani (tudi ko ni administrator strežnika), izve,
preko katerega IP-ja smo stran obiskali. Naša identiteta je tako razkrita. Te informacije lahko
skrijemo v primeru, da uporabljamo specifičen proxy strežnik.
Vse naprave, ki se povezujejo v Internet, imajo svoj unikaten IP naslov. Z virtualnim
gostovanjem pa lahko dosežemo, da ima en računalnik več domen in več IP naslovov. Tak
računalnik se obnaša kot več računalnikov.
Spletne strani so shranjene na strežnikih s svojo IP številko
Domene se uporabljajo zato, ker večina ljudi namesto številk raje uporablja imena. Za
pretvorbo med imeni domen in IP naslovi skrbi DNS.
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2.9

TCP

TCP je odgovoren za zanesljive prenose podatkov od pošiljatelja do sprejemnika. Je
povezovalni protokol, ki vzpostavlja povezave (imenovane tudi seja ali navidezni kanal) med
dvema strojema, preden so podatki poslani. Da lahko postavi zanesljivo povezavo, TCP
uporablja metodo trosmernega usklajevanja (angl. three-way handshake).
Ker je TCP povezavni protokol, se najprej vzpostavi povezava med odjemalcem in
pošiljateljem. Pri povezavi je določen odjemalčev naslov IP in vrata, ter pošiljateljev naslov
IP in vrata, na katerih posluša storitev strežnika. Naslov IP povezan z določenimi vrati tvori
vtičnico (angl. socket) in par odjemalčeve in pošiljateljeve vtičnice tvorita povezavo TCP, ki
je edinstveno določena. Glava (angl. header) paketa TCP vsebuje izvorni naslov IP in vrata,
ciljni naslov IP in vrata, zaporedno številka paketa, številka potrditve in kontrolne zastavice.
Izvorna in končna številka vrat poskrbita, da so podatki poslani s pravim procesom, ki teče na
računalniku. Začetna številka dovoli datagramom, da se ponovno združijo v pravilnem
vrstnem redu v sprejemajočem računalniku in kontrolna vsota omogoča protokolu, da
pregleda, če so poslani podatki enaki tistim ki so bili prejeti. To stori tako, da sešteje vsebino
datagrama in vnese to številko v glavo. Ko je glava enkrat v datagramu, TCP poda slednjega
IP, da ga le–ta vodi do končnega cilja. Sprejemajoči računalnik nato postori enake izračune in
če se ti ne izidejo, se je nekje datagram okvaril in se le–ta ponovno pošlje.

2.10 DNS
DNS je pravzaprav temelj interneta, kot ga poznamo danes po vsem svetu in se nezadržno širi
tudi v manj razvite dele sveta. DNS (Domain Name System) je distributalna baza, kjer so
shranjeni različni podatki.
Pred tem se je uporabljala tekstovna datoteka, imenovana "host tables". To je bil neke vrste
imenik, saj si moral pogledati v datoteku na računalniku, najti pravilnega naslovnika in se
nanj povezati.
DNS in njegov koncept je bil po uspešnem testiranu objavljen novembra 1983, kjer je kasneje
sčasoma nadomestil host tables datoteko in s tem omogočil uvedbo vrhnjih domen.
prve vrhnje domene, ki so nastale po uvedbi DNS-ja
Januarja leta 1984 so bile ustvarjene in implementirane domene
.com, .edu, .gov, .mil, .net in .org.
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Razvoj vrhnjih domen se od tedaj naprej ni nikoli več ustavil in danes ima tudi Slovenija
svojo vrhnjo .SI domeno.
Se pravi, da je sistem domenskih imen (DNS) je odgovoren za dodeljevanje domenskih imen
in preslikovanje teh imen v IP naslove na podlagi avtoritativnih imenskih strežnikov za vsako
domeno. Avtoritativni imenski strežniki so odgovorni za svoje glavne domene in lahko
določajo druge avtoritativne strežnike za svoje poddomene.
V Internetu velja analogija, ki pojasnjuje, kaj je DNS. Podobno, kot človek poišče ime v
telefonskem imeniku, da bi našel številko, sistem imenskih strežnikov v Internetu poišče IP
naslov za človeku prijazna imena strežnikov.

2.11 LAN , WAN
Da lahko podatke, shranjene na enem računalniku, uporabiš na drugem računalniku, jih
natisneš na oddaljenem tiskalniku ali jih pošlješ prijatelju v oddaljeno mesto, morajo biti
računalniki, tiskalniki in druge računalniške enote med seboj povezane v računalniško
omrežje. Glede na oddaljenost računalniških enot ločimo krajevno in globalno omrežje,
Krajevno omrežje (LAN) povezuje računalnike na omejenm prostoru, npr. doma, v učilnici,
v šoli, podjetju itd. Vsak računalnik, ki ga želiš vključiti v omrežje mora imeti mrežno kartico.
Računalnike pa med seboj povežeš s posebnimi kabli. V današnjem času uporabljamo UTP
kable 5. generacije, včasih pa so uporabljali bakrene kable (koaksialne kable).
Globalno omrežje (WAN) povezuje krajevna omrežja med seboj. Večinoma še vedno temelji
na telefonskem omrežju. Ker so podatki v računalniku zapisani v obliki, ki ni primerna za
prenos po telefonskem omrežju, jih je najprej potrebno preoblikovati. To počne modem. Če
modema nimam ne moremo priti do globalnega omrežja. Izmenjava podatkov preko modema
in klasičnega telefonskega omrežja je zelo počasna. Zato le stežka sledi potrebam po prenosu
čedalje večjega števila podatkov. To pomanjkljivost odpravlja ISDN. Ta omogoča večjo
hitrost podatkov, zanesljivejšo povezavo in druge storitve. Po omrežju ISDN se podatki
prenašajo v obliki, ki jo razume tudi računalnik. Modem torej ni več potreben, potrebuješ le
vmesnik ISDN. Ta skrbi za nadzor naprav, klicanje telefonskih številk, sprejem klicev ipd.
V zadnjih nekaj letih pa zaradi nizke cene in neprestanega dostopa do globalnega omrežja
uporabljamo predvsem ADSL in VDSL.
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2.11.1

DSL

DSL ( digitalna podpisovalna linija) je izraz za različne digitalne komunikacijske storitve, ki
uporabljajo standardne telefonske linije in nudijo večjo hitrost za prenos podatkov kot PSTN
in tudi ISDN.
Različni tipi storitev DSL imajo k imenu dodano različno opisovalno črko, zato nekateri viri
uporabljajo družinsko okrajšavo xDSL.

2.11.2

HTML

Hyper Text Markup Language (slovensko jezik za označevanje nadbesedila, kratica HTML)
je označevalni jezik za izdelavo spletnih strani. Predstavlja osnovo spletnega dokumenta. S
pomočjo HTML razen prikaza dokumenta v brskalniku hkrati določimo tudi strukturo in
semantični pomen delov dokumenta.
Izdelamo ga lahko v vsakem urejevalniku besedil (kot npr. beležnici idr.), saj je zapisan v
obliki HTML elementov, ki so sestavljeni iz značk

2.11.3

HTTP

Sama beseda HTTP pomeni "Hypertext Transfer Protocol" ali v prevodu "protokol za
prenašanje hiperteksta". Pod besedo hipertekst štejemo tekst, slike, glasbo, filme... Hipertekst
je tekst, ki je kodiran s standardom Hypertext Markup Language (HTML). HTML kode se
uporablja za kreiranje linkovnih povezav. Te linki so lahko tekstovni ali grafični. Ko
kliknemo na tak link, nas ta poveže z drugim HTML dokumentom.
HTTP je protokol, ki ima za osnovno nalogo povezati odjemalca (client) s strežnikom
(server). HTTP omogoča potrebno lahko in hitro prenašanje hiperteksta po informacijskem
sistemu.
Beseda protokol pomeni dogovor-pravila. HTTP protokol tako določa pravila, o prenosih,
povezavah ...med strežnikom in stranko.

Razlika med HTTP in HTTPS pa je, da je slednji varen, saj uporablja še SSL (Secure Socket
Layer). To pomeni, da so vsi podatki, ki se prenašajo po tem protokolu, zakriptirani in je
nemogoče (ali vsaj zelo težko), da bi jih prestregla in prebrala tretja oseba (npr. hacker).
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3

MEDPODJETNIŠKO SPLETNO POSLOVANJE

Novi poslovni model na internetu o katerem se zadnje čase vedno več govori in ki ga nekateri
analitiki ocenjujejo kot največjo inovacijo v poslovanju v zadnjih štiridesetih letih, se imenuje
medpodjetniško spletno poslovanje. Začetki elektronskega poslovanja med podjetji segajo v
drugo polovico 70-ih let, ko so podjetja začela s pošiljanjem in sprejemanjem naročil, faktur
in ostale dokumentacije v elektronski obliki preko EDI (Electronic Data Interchange
elektronska izmenjava podatkov).
Toda ker je elektronska izmenjava podatkov potekala preko dragih privatnih omrežij, so si
tako obliko poslovanja lahko privoščila le velika podjetja. S prihodom interneta in njegovo
množično dostopnostjo ter uporabo internetnih tehnologij pa je elektronsko poslovanje
postalo dostopno tudi najmanjšim podjetjem.
Najpomembnejši področji elektronskega poslovanja sta poslovanje med podjetji (business to
business  B2B ali medpodjetniško poslovanje) ter poslovanje med podjetji in končnimi
kupci (business to consumer  B2C). V nadaljevanju se bomo osredotočili na e-poslovanje
med podjetji, saj le to zajema daleč največji delež, hkrati pa doživlja neverjetno rast. Pri
elektronskem poslovanju med podjetji gre za naročanje izdelkov ali storitev po elektronski
poti na eni strani ter za opravljanje plačilnih transakcij na drugi. Lahko govorimo tudi o
poslovnih odnosih med podjetji v vlogah kupcev in podjetji v vlogah prodajalcev.

3.1

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

V literaturi zasledimo veliko različnih definicij elektronskega poslovanja. Turban in King [5]
sta elektronsko poslovanje opredelila kot obliko poslovanja, pri kateri potekajo transakcije
preko elektronskih omrežij, večinoma interneta. Elektronsko poslovanje zajema proces
elektronskega nakupovanja, prodajo proizvodov in storitev ter elektronsko komuniciranje,
sodelovanje in iskanje informacij.
E-poslovanje se je začelo že v zgodnjih sedemdesetih letih s finančnimi prenosi, v katerih so
bila udeležena predvsem velika podjetja [5]. Prvi finančni prenosi so bili osnova za razvoj
standarda za računalniško izmenjavo podatkov (v nadaljevanju RIP). Za RIP je bilo značilno,
da je povezoval izbrane poslovne partnerje, ki so si preko zasebnega omrežja11 izmenjevali
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poslovne podatke (npr. naročila, računi, plačilni nalogi ipd). Vse dokler se je RIP odvijal na
takšen način, ki zahteva velike naložbe in primerno usposobljen kader, eposlovanje ni bilo
dostopno malim in srednjim podjetjem ter posameznikom. Intenzivni razvoj e-poslovanja je
mogoče pripisati šele razvoju Interneta, javnega omrežja, ki omogoča vključevanje velikega
števila uporabnikov. Internet je omogočil vključevanje in medsebojno povezovanje vseh
gospodarskih subjektov - posameznikov oziroma potrošnikov, podjetij vseh velikosti in
države oziroma državne uprave. Glede na obseg e-poslovanja v družbi lahko govorimo o
elektronski družbi (e-družbi) ali, kot jo v zadnjem času pogosto imenujemo, informacijski
družbi.
Elektronsko poslovanje pomeni sklepati posle elektronsko. Temelji na elektronskem
procesiranju in prenašanju podatkov, vključno z besedilom, glasom in sliko. Elektronsko
poslovanje pomeni, da so podjetja s pomočjo računalnikov in informatizacije procesov
posodobila del ali celotno poslovanje, kot na primer komunikacijo z dobavitelji in odjemalci,
skladiščenje, distribucijo, trženje, prodajo in podobno.
Nevarnosti e-poslovanja
• Vdor v računalniški sistem
• Računalniški virusi, črvi...
• Onemogočanje dostopa
• Zanikanje
• Kraja podatkov in informacij
• Vohljanje
• Maskiranje
• Prevzem povezav
• Načrtno usmerjanje mišljenja
Priložnosti, ki jih prinaša elektronsko poslovanje, so na voljo vsem podjetjem, tudi malim in
mikro podjetjem. Vendar, e podjetje ne prepozna te tehnologije kot priložnosti, mu predstavlja
grožnjo. Tisti, ki ne sprejmejo informacijsko komunikacijske tehnologije kot del svojega
poslovnega procesa, bodo kmalu postali stroškovno nekonkurenčni svojim tekmecem.
Mikro in mala podjetja so že samo zaradi številnosti pomembna za ekonomski razvoj države.
Eden od razlogov, zakaj se usmeriti na mikro in mala podjetja, pa je njihova fleksibilnost, saj
se lažje in hitreje prilagajajo novim tehnologijam kot veja podjetja, ker je manj birokracije in
hierarhije. Elektronsko poslovanje ponuja malim podjetjem priložnosti, da si najdejo nove
stranke ali dobavitelje, še posebej na mednarodnih trgih. Mala podjetja imajo ve priložnosti,
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da tekmujejo na trgih in v nekaterih primerih tudi možnost za preživetje. Elektronsko
poslovanje predstavlja za mala podjetja tudi potencialno prednost, saj jim omogoča
enakovrednejše tekmovanje na trgu. Obstajata dve nasprotni mnenji glede elektronskega
poslovanja v malih podjetjih. Prvi zagovarjajo prednosti malih podjetij pri elektronskem
poslovanju in pri tem navajajo številne zgodbe o uspehu, kot so: dogtoy.com, powells.com in
drugi. Drugi pa so zagovorniki mnenja, da mala podjetja ne morejo izkoristiti prednosti
elektronskega poslovanja zaradi svoje majhnosti ali celo preživeti v digitalni ekonomiji [6].
Resnica je nekje na sredi, odvisno od spremenljivk, kot so vrsta posla, sektor, v katerem
tekmujejo, in dovzetnost lastnika, da prevzame tveganje.

E-trgovanje zajema nakupe in prodajo, opravljene prek spletnih strani ali avtomatizirane
izmenjave podatkov, ne zajema pa navadnih elektronskih sporočil, ki so napisana ročno.
Na Irskem namreč spletno trgovanje predstavlja 26-odstoten delež celotnega prometa, s po
18-odstotnim deležem pa ji sledita Finska in Švedska. Na repu lestvice z le odstotkom
prometa pa sta kot rečeno Bolgarija in Ciper.
Na Hrvaškem dva odstotka več e-trgovanja kot v Sloveniji

3.1.1

B2C model

B2C model uporabljajo podjetja za poslovanje s končnimi kupci. V tem modelu, vsaj
konceptualno ni bistvenih razlik v primerjavi s tradicionalno trgovino. Poglavitna prednost je
v tem, da lahko sedaj kupci dostopajo do spletnih trgovin po principu 24/7 in to iz domačega
naslonjača. Za kupca ni nobenih časovnih in krajevnih omejitev.

B2C

e-poslovanje

je

poslovanje

med

podjetji

Consumer/Customer:
• Odvija se na e-trgu
Za B2C značilne vrste e-poslovanja
• elektronsko oglaševanje
• elektronsko trgovanje
• prodaja in nakup nepremičnin
• elektronsko bančništvo, finančno poslovanje in trgovanje
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in

potrošniki

–

Business

to

z vrednostnimi papirji
• elektronsko zavarovalništvo
• elektronski trg delovne sile
• elektronsko pravo
• elektronsko založništvo
• delo na daljavo
• elektronsko izobraževanje (študij na daljavo)
• potovanja, zabava itd.

3.1.2

Opredelitev B2B e-poslovanja

B2B e-poslovanje med podjetji – Business to Business.
B2B poslovanje lahko razdelimo na dva modela: vertikalnega in horizontalnega. Vertikalni
model B2B poslovanja je usmerjen znotraj specifične industrije ali panoge (npr. gradbene,
lesne). Horizontalni model pa za razliko od vertikalnega ni namenjen specializiranim
sektorjem, temveč posameznim vrstam proizvodov in storitev, ki so lahko zanimivi kupcem iz
različnih gospodarskih panog. Takšne tržnice so specializirane za prodajo npr. letalskih kart,
rezervnih delov, itd.[6]
Največji del B2B poslovanja poteka preko podjetij, ki so neodvisna od prodajalcev in kupcev.
Gre za nekakšne e-posrednike. Ker gre za trge, kjer je prisotnih veliko kupcev in prodajalcev,
je veliko tudi povpraševanje oz. ponudba. To rezultira v večji razpoložljivosti informacij, ki
jih imajo potencialni kupci, saj so zbrane na enem mestu ter posledično v nižjih iskalnih
stroških. Seveda imajo korist tudi prodajalci saj lahko veliko lažje najdejo potencialne kupce
za svoje izdelke. Bistvena prednost pa je v nižjih transakcijskih stroških, saj so lahko le-ti do
desetkrat nižji kot pa pri tradicionalnih modelih poslovanja.
• Zajema vse, od vzpostavljanja povezave med prodajalci na drobno in dobavitelji (naročila,
plačila…) ter e-bančništva do sodelovanja pri skupnih projektih.
• Odvija se v t.i. medorganizacijskih IS.
• po vrednostnem obsegu predstavlja največji del e-poslovanja
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4

ERP

ERP je kratica za Enterprise Resource Planning. ERP je način za integracijo podatkov in
procesov organizacije v enoten sistem. Po navadi ima ERP sistem veliko komponent,
vključno s strojno in programsko opremo, in da bi dosegli večjo integracijo, večinoma ERP
sistemi uporabljajo enotno bazo za shranjevanje podatkov za različne funkcionalnosti, ki
podjetje potrebuje.
V preteklosti so ERP sistemi se uporabljajo le v večjih industrijskih podjetjih. Z leti se je
poslovanje in uporaba ERP sistemov spremenila , tako, da danes ERP sistem uporabljajo v
skoraj vsaki vrsti organizacije - veliki ali majhni.
Današnji ERP sistemi lahko pokrivajo široko paleto funkcij,ki so povezani v eno enotno bazo
podatkov. Aplikacijski moduli kot so kadrovska evidenca, oskrbovalna veriga, CRM, finance,
proizvodnja, nabava, prodaja , servis, ter modul za upravljanje skladišč so bili vsi nekoč
samostojne programske aplikacije, običajno nameščene z lastno bazo podatkov in brez
omrežja, danes pa lahko vse funkcionalnosti vmesimo v en sistem - sistem ERP.

Slika 2: IRC ERP sistem [7]

IRC ERP sistem pokriva širok nabor poslovnih funkcij in storitev, ki so lahko povezane v
enotno centralno podatkovno bazo. ERP sistem sestavljajo podsistemi kot so Kadrovska
evidenca, Proizvodnja, Komericala, Obračun plač, Finance in računovodstvo in Planiranje in
razpored.
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IRC ERP je sestavljen iz samostojnih in ob enem soodvisnih poslovnih funkcij, katerih
skupna značilnost je stalno vsebinsko posodabljanje in sledenje sodobnim trendom v
informacijski tehnologiji.
Vsaka izmed poslovnih funkcij je lahko samostojno vpeta v obstoječe informacijsko okolje in
je s svojo zasnovo odprta za povezavo z drugimi informacijskimi sistemi. Prav tako pa so
lahko vse funkcije integrirane v en celoten ERP sistem.

5

MIS

Managerski informacijski sistemi so visoko zahtevni avtomatizirani informacijski sistemi,
katere podjetje kupi tedaj, kadar želijo njihovi vodstveni kadri biti ažurno in zgoščeno
(vsakodnevno) informirani o stanju in spremembah računovodskih kategorij v podjetju.
Običajno takšne sisteme po predhodnem naročilu programirajo podjetja, ki se ukvarjajo z
informacijskimi sistemi in poznajo zakonitosti v računovodstvu. Tako podjetje nato tudi te
programe vzdržuje in nadgrajuje. V praksi nastane managerski informacijski sistem tako, da
podjetje, ki ga kreira (piše program), naprej preveri kaj želijo managerji v podjetju: katere
informacije, katere kazalnike, katera stanja poslovnih dogodkov in katere spremembe, kako
pogoste preglede in ali želijo sami delati s pomočjo računalniškega programa razne prereze za
pregled stanja in gibanja določenih računovodskih kategorij. Nato opravijo pregled in
preverijo obstoječ računovodski program v podjetju ter predlagajo način izdelave
managerskega informacijskega sistema, ki bo dajal vpogled v stanja in spremembe tistih
kategorij, ki jih managerji želijo in potrebujejo. Najpogosteje zanima managerje finančno
stanje podjetja in njenih delov, povprečne prodaje podjetja, njegovih poslovnih enot, prodajo
po izdelkih v obdobju, po kupcih, po regijah, državah, itd. Nato seveda želijo spremljati
stroške vseh vrst po vsebini, času, po stroškovnih mestih in nosilcih, dobave po dobaviteljih,
po območjih, zadnje nabavne cene povprečne cene, itd. Prav tako so zanimivi pregledi in
analize, ki se lahko prosto kreirajo s pomočjo tako avtomatiziranega programa. Takšne
analize so (ali bi) včasih vzele precej časa delavcem v knjigovodstvu ali računovodstvu, ali pa
bi podjetje v ta namen moralo imeti zaposlenega analitika, ki bi pripravljal analize, ki bi jih
zahtevali managerji.
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6

OSNOVE IKT

Najprej bomo spoznali osnovne pojme in temeljne kratice s področja računalništva in
informatike kot so: računalništvo, informatika, IT, IKT, informacijska infrastruktura,
informacijska družba. Pojasnili bomo tudi, kaj je računalniški program in kaj označujemo z
izrazom informacijski sistem. Nato bomo spoznali računalniške naprave in kaj opredeljuje
izraz strojna oprema. Spoznali bomo tudi vrste računalnikov ter pomen in načine povezovanja
računalnikov v različna omrežja

6.1

RAČUNALNIŠTVO

Računalništvo je veda o delovanju računalnikov in o njihovi uporabi, kar vključuje strojno in
programsko opremo. V praksi je računalništvo povezano z mnogimi drugimi vedami, npr. z
matematiko, elektroniko, informatiko (sl.wikipedia.org, 2008). Informatika je veda o podatkih
in informacijah, ki vključuje razlago, analizo, hranjenje in dostop do njih. [8]

6.2

INFORMATIKA

Informatika služi kot znanstvena podlaga analizi komunikacij in podatkovnih zbirk.
Raziskuje vrste in značilnosti informacij glede na njihovo vsebino, obliko, način posredovanja
in hranjenja. Pri tem se naslanja na številne druge discipline, npr. na matematiko,
računalništvo in psihologijo. [8]
Kaj je informatika?
Napredek na področju informacijske tehnologije (IT) in telekomunikacij je z razvojem
računalniške tehnologije in informacijskih sistemov omogočil, da je postal kapital visoko
mobilen, cena transakcij pa neprimerno nižja. Znižali so se tudi stroški materiala in delovne
sile, ker se je povečala njihova učinkovitost. Bistvena posledica napredka na področju IT in
telekomunikacij je takojšen dostop do določenih informacij, podatkov kjerkoli v svetu, kar
lahko pomeni konkurenčno prednost (večja transparentnost trgov) in pa zagotovo znižanje
stroškov.
Razmerje med računalništvom in informatiko je podobno kot razmerje med:


strojništvom in snovanjem avtomobilov
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gradbeništvom in arhitekturo

Ena veda načrtuje, druga gradi.
Računalništvo razvija tehnologije, ki omogočajo gradnjo IS!
IT - informacijska tehnologija je tehnična podlaga za gradnjo IS
IT: strojna in programska oprema

6.3

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

Informacija tehnologija zajema področja zajemanja, obdelovanja, shranjevanja in prenašanja
vseh vrst informacij. Informacijsko tehnologijo delimo na strojni in programski del, da ta
področja povežemo, mora biti prisotna še informacijsko - komunikacijska tehnologija.
Informacijska tehnologija v sodobni informacijski družbi nastopa z vlogo dostopnost
informacij, krajšanje poslovnih ciklusov in povečanje konkurenčnosti. Je pa tudi dovolj
fleksibilna, da zadovolji individualne potrebe pri zbiranju informacij.
Nekateri pa družbo, v kateri živimo, imenujejo kar informacijska družba oz. družba znanja.
Informacijska tehnologija postaja vse pomembnejši dejavnik učenja, še posebej v splošnem
izobraževanja. Najbolj je to vidno pri izobraževanju na daljavo, saj informacijska tehnologija
omogoča uporabnikom (v tem primeru učencem), da varno in zanesljivo dostopajo do okolja
za učenje, hkrati pa motivira in spodbudi k učenju.

6.4

INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA

Informacijsko infrastrukturo sestavljajo procesi, metode, pripomočki in tehnologija, ki
omogoča ustvarjanje, uporabo, prenos, hranjenje in uničenje informacij.
Informacijska infrastruktura predstavlja fizične zmogljivosti, storitve in upravljanje, ki
podpira vse računalniške resurse (vire) organizacije. Ona opredeljuje način ureditve
organizacije, povezovanja, delovanja in upravljanja računalnikov, računalniškega omrežja,
podatkovnih baz in drugih zmogljivost organizacije. V grobem je sestavljena iz petih
komponent: računalniške strojne opreme, programske opreme, omrežne opreme, podatkovnih
baz in osebja, ki načrtuje, razvija in vzdržuje infrastrukturo oz. skrbi za nemoteno delovanje
sistema.
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6.5

INFORMACIJSKA DRUŽBA

Naša družba je informacijska družba. Mobilni telefoni, internet in sistemi za hitro digitalno
zagotavljanje podatkov omogočajo dostop do informacij in komuniciranje kadar koli, kjer koli
in skoraj s komer koli. Vse to je povzročilo spremembe na vseh področjih človekovega
delovanja: doma, v šoli in v službi. Informacijska družba je družba, v kateri je upravljanje z
informacijami pomembno ekonomsko, politično in kulturno delovanje.
O informacijski družbi se začne govoriti predvsem s pojavom računalnikov v 70. letih
prejšnjega stoletja, intenzivneje pa šele v 80. letih, ko so osebni računalniki začeli vstopati v
gospodinjstva in splošno uporabo. Današnje razsežnosti dobi proučevanje informacijske
družbe s pojavom interneta in svetovnega spleta v 90. letih. Ena najodmevnejših prvih študij
ki se je sicer bolj nanašala na družbo znanja je že leta 1962 izdelal Machlup, njene rezultate
pa predstavil v knjigi The production and distribution of knowledge in the United States. V
zadnjih desetletjih je informacijska družba postala predmet obsežnih družboslovnih razprav,
različnih raziskovalnih pristopov, številnih publikacij, ustanavljanja znanstvenih revij (npr.
The information society) ter razvoja novih teoretskih konceptov in uveljavljanja njihovih
avtorjev, med katerimi so najbolj znana imena: Daniel Bell in Alain Touraine s konceptom
postindustrijske družbe, Peter Drucker s pojmom ekonomije znanja, Frank Webster z
obravnavo informatičnega kapitalizma in nenazadnje Manuel Castells z morda najbolj znanim
pojmom omrežne družbe. Z razmahom internetnih storitev in "nove ekonomije", spetnih
skupnosti, Web 2.0 aplikacij, mobilne telefonije in na splošno omrežne organizacije sodobnih
družb pa je raziskovanje na tem področju dobilo povsem novo in izjemno široko osnovo za
nadaljnji zagon.
Raziskovanje informacijske družbe se sicer razteza v širokem spektru od psiholoških in
uporabniških ("usability") vidikov osebne uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije
(IKT), organizacijskih ("comunity informatics", "organisational informatics"), preko t.i.
internetnih študij, do medijskih študij in raziskav o splošnih posledicah vključevanja
novodobnih komunikacijskih tehnologij v sodobne družbe. Slednje so namreč značilno
zaznamovane z rabo IKT, ki vpliva na ekonomske, socialne, pravne in druge družboslovne
vidike.
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V Sloveniji smo se od samega začetka razmeroma hitro odzivali na spremembe in že v
začetku 70. letih se je v znanstveno raziskovalnih krogih pojavilo precej računalniških
zanesenjakov. Tudi družbeni vidiki informacijske družbe so zgodaj postali predmet zavedanja
in proučevanja. Tako je bil že sredi 80. let vzpostavljen študij Družboslovne informatike, ki še
danes velja za prvi tovrstni študij na svetu, v okviru katerega se izvaja tudi predmet Teorije
informacijske družbe.[9]
V slovenskem prostoru je znanstveno proučevanje infomacijske družbe vezano predvsem na
širitev in razvoj družbenih rab interneta. Kot mejnik lahko štejemo leto 1994, ko izide
tematska številka Časopisa za kritiko znanosti z naslovom Kiberkultura (urednik Marjan
Kokot). Še istega leta ji sledi monografija Janeza Strehovca Virtualni svetovi ter dve leti
pozneje izdana monografija V vrsti za virtualni kruh filozofinje Marine Gržinič. Širše, bolj
formalno, predvsem pa empirično proučevanje družbenih vidikov informacijske družbe se
prične s projektom RIS leta 1995. Prvi rezultati projekta RIS so podrobneje predstavljeni leta
1998, ko na Fakulteti za družbene vede.[9]

6.6

ZVRSTI INFORMATIKE

Informatika se deli na teoretično, praktično, tehniško in poslovno. Tudi umetna inteligenca je
eno od področij informatike. Teoretična informatika je temelj ostalim zvrstem. Prispeva
temeljna odkritja za rešljivost problemov. Rezultate temeljne informatike izkorišča uporabna
informatika. Informatika se skoraj vedno prepleta z drugimi znanostmi.

23

7

ZGODOVINA INFORMATIKE

Korenine informatike ležijo v matematiki, fiziki in elektroniki. Informatika snuje matematične
stroje za prenos, hranjenje in obdelavo podatkov. Opis postopka obdelave se imenuje
algoritem. Sodobni računalnik je imel številne predhodnike.[10]

7.1

ABAK-US

Je enostavno mehansko računalo. Je kot kakšen pomnilnik za števila in zaradi tega je
predstavljal hitrejše računanje. Ponekod na daljnem vzhodu je še zdaj v uporabi. Pripomočki
za obdelavo števil so se pojavili, ko je človek začel šteti, ko si je števila predstavljal s prsti na
rokah, kamni, školjkami ali narisanimi znaki, prav gotovo pa bi jih našli v obdobju prvih
pripomočkov za računanje. Za prve začetke je najbolj pomembno računalo abakus, ki sodi v
obdobje pred našim štetjem.
Je

najstarejša

digitalna

računska

naprava, ki se je ohranila. Je preprost
računski

pripomoček,

računalo

s

kroglicami, nanizanimi v več vrsticah.
Ime izhaja iz perzijske besede za
gladko peščeno površino. Iznašli so jo
verjetno Babilonci 2000 p. n. št.. V
osnovi je naprava za zapis števil
(omogoča zapis enega števila). Ima
podobnosti z registrom v računalniku.
Zaradi preprostega in hitrega računanja
ga posredniki na tokijski borzi še
vedno uporabljajo.
Slika 3: Kroglično računalo
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7.2

LOGARITEMSKO RAČUNALO

Izhaja iz 2. polovice 17. stoletja in je preprosto analogno računalo podobno ravnilu, ki je po
navadi sestavljeno iz treh vpetih umerjenih tračnih letev in drsečega okvirja. Deluje na osnovi
logaritmov, ki jih je izumil Škot John Napier (1550-1617). Za razliko od drugih mehanskih
računal, ki so digitalni, je logaritemsko računalo analogni računalnik. [11]

Slika 4: Logaritemsko računalo [11]

Če želimo dve števili zmnožiti ali deliti, ju najprej spremenimo v logaritma.
log ab = log a + log b
log a/b = log a - log b
Te poiščemo v tabelah. Tudi antilogaritmiramo s pomočjo tabel. Ta postopek je enostavnejši
od množenja in deljenja. Nekdo si je zamislil, da bi se dalo deliti in množiti tako, da bi
logaritme prenesli na ravnila. Nato bi daljice, ki predstavljajo logaritme, enostavno dodajali
ali pa odvzemali. Iz te zamisli je bila kratka pot do logaritemskega računala.
Med 2. svetovno vojno so bombardirji in navigatorji pri hitrih izračunih uporabljali posebna
logaritemska računala. Eden od uradov Vojne mornarice ZDA je dejansko izdelal splošno
»ohišje« za logaritemsko računalo z aluminijastim telesom in plastičnim okvirjem, v katerega
so lahko vložili celuloidne kartice, tiskane na obeh straneh, za različne izračune. Ta način so
najprej uporabili pri računanju dosega, porabe goriva in višine za letala in ga potem priredili
za uporabo v druge namene.
V 1950. in 60. letih 20. stoletja je logaritemsko računalo predstavjalo poklic inženirjev,
podobno kot je stetoskop predstavljal poklic zdravnikov. Nemški raketni inženir Wernher von
Braun je po vojni s seboj v ZDA vzel dve logaritemski računali Nestler iz 30. let 20.
stoletja.[11]
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Nikoli ni uporabljal drugih računal. Logaritemska računala so mu pri hitrem računanju
parametrov raketnih konstrukcij in drugih računih očitno odlično služila.

7.3

SCHICKARDOV SEŠTEVALNI STROJ

Kalkulator je stroj, ki je sposoben izvajat 4 osnovne aritmetične operacije (seštevanje,
odštevanje, množenje in deljenje). Prvič so se pojavili v 17. stoletju v Evropi. Njihova
zmožnost za programiranje je zelo majhna ali pa je sploh ni!

Slika 5 Schickardova skica [12]

Najstarejši stroj za opravljanje osnovnih aritmetičnih operacij, za katerega vemo je naredil
leta 1632 Wilhelm Schickard, profesor matematike.

Slika 6: Rekonstrukcija stroja po načrtih [12]
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Njegov stroj je bil v svojem času malo znan, verjetno tudi zato ker je s družino vred umrl v
epidemiji kuge. Ohranjena je le korespondenca med Schickardom in slavnim astronomom
Keplerjem, v kateri je podroben opis stroja. Iz nje je razvidno, da je znal seštevati in odštevati,
ter z nekoliko dodatnega ročnega dela tudi množiti in deliti. [12]

7.4

PASCALOV SEŠTEVALNI STROJ

Prvi stroj, ki je zmogel osnovne aritmetične račune se je pojavil četrt stoletja za odkritjem
logaritmov in se sploh ni odprl na logaritme.
Izumil ga je Blaise Pascal, sin francoskega davkarja. Že kot mladostnik je zarisal načrte za
mehansko seštevalo - verjetno ga je k temu spodbudil pogled na očeta, ki je pozno v noč služil
kruh z davčnimi izračuni. Danes se njegova naprava ne zdi nič posebnega, je le skupek
povezanih vzvodov in koles na številnih oseh, toda to je bil prvi računski stroj.

Slika 7: Pascalov seštevalni stroj [11]

Deloval je tako, da
Število, ki si ga hotel prišteti, si vstavil v stroj tako, da si zavrtel različna kolesa, podobno kot
stari telefon, v notranjosti pa so se prestavili različni vzvodi in zavrtela kolesa. Ko si zavrtel
še zadnjo številko, se je rezultat, ki je v bistvu le odražal novi položaj koles, pokazal na
majhnem okencu. Stroj je uporabljal osnovne aritmetične operacije. Za predstavitev desetiških
števil je uporabljal zobata kolesa z desetimi zobmi in mehanizem za prenos enote na naslednje
kolo po vsakem polnem obratu. Imel je dve skupini s šestimi zobatimi kolesi. Ena je služila
kot akomulator (rezultati operacij se "akomulirajo" v njem), druga pa za vnašanje
šestmestnega števila, ki ga je uporabnik želel prišteti ali odšteti od tistega v akomulatorju.
Pogon stroja je bil seveda ročen s pomočjo posebne ročice.[11]
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Napravo so imenovali "pascalina" in ljudje so se ji čudili. Stroj je tudi odšteval, le da je bilo
treba v njem nekaj prestaviti. Z nekoliko več truda se je s ponavljanjem seštevanja dalo z njim
tudi množiti, s ponavljanjem odštevanja pa deliti. Po tem načelu so nenadoma delovali
mehanski računski stroji.
Pascal je predvideval, da bo našel kupce, ki jim bo olajšal vsakodnevno zamudno računanje,
je izdelal več strojev in jih dal na trg. Pascalina je bila drag stroj in čeprav za njeno delovanje
ni bilo treba denarja, je obstajala možnost, da se bo pokvaril in popravilo bi utegnilo veliko
stati. Edini smisel pascaline v tistem času bi bil torej lajšanje bremena ubogim računovodjem.
Toda zakaj bi človek tratil denar za to? Čudoviti izum je tako ekonomsko propadel.
Lahko sešteva 5-mestna števila, kasneje tudi 8-mestna, vendar ne preveč zanesljivo. Izum je
ekonomsko propadel, ker je bil drag in namenjen predvsem računovodstvu.

7.5

LEIBNITZOV STROJ

Zasnoval ga je nemški filozof in matematik Gottfried Wilheim Leibnitz leta 1674 in je prvi
stroj, ki uporablja vse štiri osnovne računske operacije. Izdelan je bil šele leta 1694 in je zelo
podoben Pascalovemu. Ta je Imel je še dve dodatni skupini koles za predstavitev faktorjev oz.
deljenca in delitelja. Za množenje in deljenje je izumil element, ki je danes znan kot
Leibnizovo kolo. Stroj lahko sešteva in množi 5 do 12-mestna števila, produkt mora biti do 16
mest, potrebno pa ga je poganjati z ročico. Pri tem uporablja mehanizem za prenos pri
seštevanju.

Slika 8: Leibnitzov stroj [13]

Opiral se je na stroj, ki ga je izumil Blaise Pascal, francoski matematik in filozof. Med svojim
prvim bivanjem v Londonu od januarja do marca 1673 ga je predstavil Kraljevi družbi.[13]
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V praksi je bilo delovanje Leibnitzovega stroja nezanesljivo. Resnično uporabni stroji so se
pojavili šele v drugi polovici osemnajstega stoletja.
Leibniz je prvi uporabil znak · za produkt in znak : za kvocient. Leibniza uradno štejemo kot
izumitelja kalkulatorja (pri izdelavi le-tega se je oprl na Pascalov računski stroj), njegov
binarni sistem pa je postavil temelje današnjim digitalnim računalnikom. Leibniz je umrl leta
1716 zaradi slabega zdravja. Njegova zadnja leta so obkrožale razne spletke, zaradi česar se je
le njegova tajnica udeležila njegovega pogreba. Njegov grob je ostal neoznačen skoraj
petdeset let.[14]

7.6

CHARLES BABBAGE

Leta 1822 je Charles Babbage zasnoval svoj prvi računski stroj (Difference Engine). Da bi ga
lahko zgradil je zaprosil za podporo vlade, ki jo je tudi dobil. Leta 1834 pa je dobil idejo za za
drugi stroj poimenovan analitčen stroj (analytical engine), vendar se je Babbage zavedal, da
tega stroja ne bo mogel zgraditi. Verjel je, da bo pozneje zgrajen tudi po zaslugi njegovih
skic.

Slika 9: Diferenčni stroj [15]

Anglež Charles Babbage (1792-1871) je v logaritemskih tabelah kar naprej odkrival drobne
napake. Sam je kasneje pravil, da ga je prav premišljevanje o zamudnem in skrajno
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dolgočasnem računanju logaritmov privedlo do izuma stroja, ki naj bi delo opravil z lahkoto
in točno.
Od 1822. do 1833. leta se je ukvarjal z diferenčnim strojem. Napovedal je, da bo stroj deloval
na načelu diferenc. Stroj je reševal polinomske enačbe tako, da je izračunal zaporedne razlike
med dvema vrstama števil. To je stroj za aproksimiranje funkcij s polinomi na primernih
intervalih. Temeljil je na zobatih kolesih, tako kot vsi poprej. Leta 1833 je bil projekt zaradi
pomanjkanja denarja in sporov opuščen. Babbage ni nikoli dokončal tega stroja. Kasneje je
naredil načrte še za diferenčni stroj št. 2, ki je bil še zmogljivejši. Ta stroj je zanimiv zato, ker
so ga leta 1991 po originalnih Babbagevih načrtih zgradili v londonskem Science Museum.
Težak je več kot tri tone in deluje brezhibno.

Slika 10: Analitični stroj [16]

V nasprotju z diferenčnim strojem je bil analitični stroj namenjen za strojno računanje
poljubne matematične operacije. Po Babbagovem opisu lahko analitični stroj razdelimo na
dva dela:


Mlin, v katerem se izvajajo vse operacije. Če ga primerjamo z zgradbo današnjih
računalnikov na vidimo, da mlin ustreza današnji centralni procesni enoti.

30



Pomnilnik, v katerem so shranjeni podatki in ki po funkciji ustreza pomnilnikom
današnjih računalnikov.

Mlin in pomnilnik sta bila realizirana z uporabo desetiških števnih koles v obliki zobatih koks.
Vidimo jih lahko na sliki, ki prikazuje del analitičnega stroja.
Mlin je znal izvajati štiri operacije: seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje. Za določanje
zaporedja izvajanja operacij je Babbage predlagal uporabo luknjanih kartic enake vrste, kot
jih je leta 1801 uporabil J. M. Jacquard (1752-1834) v svojem stroju za tkanje.

Kartice sestavljajo tisto, kar bi danes imenovali program, in so bile razdeljene v dve smiselno
in fizično ločeni skupini:
1. Ukazne kartice. Babbage je predlagal dve vrsti ukaznih kartic. Prva vrsta so
operacijske kartice, ki določajo, katera od štirih možnih operacij ( + , -, x in /) naj se izvede v
danem koraku programa. Druga vrsta so takoimenovane kombinatorične kartice, ki so
aktivirale t.i. ponavljalni mehanizem, s pomočjo katerega so se ukazne in/ali podatkovne
kartice vrnile nazaj ter tako ponovili določeni ukazi.
2. Podatkovne kartice so določale, katere pomnilniške lokacije naj se uporabijo v dani
operaciji. Drugače povedano, določale so, kje so operandi in kam naj gre rezultat.
Predvideno je bilo, da bi se rezultati tiskali ali izpisovali na luknjane kartice. Numerične
konstante, ki so nastopale pri računanju, je bilo poleg preko kartic možno vnašati v pomnilnik
tudi ročno z nastavljanjem koles.
Sposobnost analitičnega stroja, da s pomočjo kombinatoričnih kartic lahko spreminja
zaporedje izvajanja ukazov glede na rezultat prejšnje operacije, je eden od najpomembnejših
Babbageovih prispevkov. Danes bi rekli, daje zasnoval ukaze za pogojne in brezpogojne
skoke. Analitični stroj je vključeval vse lastnosti, ki so potrebne za reševanje problemov na
podoben način kot pri današnjih računalnikih. V zvezi z njim se je prvič v razvoju
računalnikov pojavila potreba po obstoju programov (ki jih takrat še niso imenovali tako) kot
nečem, kar je ločeno od fizične realizacije stroja. Tu moramo omeniti Byronovo hči Augusto
Ado Byron, grofico Lovelace (1815-1852), ki je leta 1843 na Babbagevo pobudo prevedla in
dopolnila članek italijanskega inženirja L.F.Menabrea o analitičnem stroju. Ena od njenih
dopolnitev je tudi razmeroma zapleten program za izračun Bernoullijevih števil, ki je po
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mnenju nekaterih sploh prvi računalniški program. Kljub romantični privlačnosti zgodbe pa
novejše ugotovitve kažejo, da Ada Byron Lovelace verjetno ne zasluži naziva prvega
programerja.
Babbage je začel delati na analitičnem stroju leta 1834. Predlagal je pomnilnik s kapaciteto
1000 50-mestnih decimalnih števil in ocenil, da bi seštevanje trajalo približno sekundo,
množenje pa manj kot minuto. V resnici je bil zgrajen samo majhen del mlina in vprašljivo je,
ali bi bilo tako velik mehanični računalnik takrat sploh mogoče uspešno zgraditi. Vdndar nas
to ne sme motiti pri ocenjevanju skoraj neverjetnega intelektualnega dosežka, ki ga
predstavljajo njegovi načrti za analitični stroj in njegovo razumevanje teoretičnih
Gledano z današnjega časa, je analitičnemu stroju manjkalo pravzaprav samo to, da ni bil
narejen (zaradi pomanjkanja denarja). Vsekakor pa je bil problem stroja, ki zna računati vse,
kar se da izračunati, rešen na papirju. Zato bi smeli pričakovati, da se bo razvoj strojev za
računanje usmeril v reševanje tehnoloških problemov pri realizaciji analitičnega stroja. V
resnici so se stvari odvijale precej drugače. Babbageovo delo je počasi utonilo v pozabo in po
letu 1900 je zanj vedelo zelo malo ljudi. Skoraj vse kar smo o njem povedali je bilo ponovno
odkrito šele po letu 1950. Kljub temu pa veliko ljudi, ki so se ukvarjali z razvojem
računalnikov, za Babbageovo delo sploh ni vedelo. [16]

7.7

RAZVOJ INFORMATIKE

Elektronika se je bolj in bolj razvijala in še bolj in bolj vplivala na računalništvo. Prvi povsem
elektronski računalnik, eniac, za shranjevanje podatkov so uporabili elektronke, so izdelali
leta 1946. Tehtal je 80 ton in je imel okoli 18.000 elektronk. Operacije elektronskega
računalnika so bile izjemno hitre le nekaj milisekund in bilo je končano. Kasneje je elektronke
zamenjal tranzistor, ki so ga izumili leta 1947. Bil je manjši, zanesljivejši in bolj ekonomičen.
Zaradi tega je nadomestil elektronke. [17]
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7.8

ENIAC

Delo na ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator) se je pričelo leta 1943 pod
vodstvom Johna Mauchlya in Presperja Eckerta. Glavni njegov motiv je bilo računanje in
tiskanje balističnih tabel za razne vrste topov in bombnih merilnikov v letalih ameriške
vojske. ENIAC je bil dokončan decembra 1945, uradno pa se je delo na njem pričelo leta
1946.
ENIAC je imel pomnilnik velikosti dvajsetih 10-mestnih desetiških števil, osnovni
pomnilniški element je bil 10-bitni obročni števec. Samo za pomnilnik je bilo potrebnih 4000
elektronk. Posebnost ENIAC pa so bile enote funkcijskih tabel, v vsako katero je bilo možno
z ročnim postavljanjem stikal shraniti 104 12-mestnih desetiških vrednosti. Programiranje je
bilo ročno - s postavljanjem stikal in povezovanjem kablov. Stroj je uporabljal aritmetiko s
fiksno vejico. Imel je ukaze za seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje in računanje
kvadratnega korena. Programi se niso mogli ohraniti (razen zapisa na papirju). Za vnos
podatkov je služil čitalnik luknjanih kartic. ENIAC je bil stroj z 18.000 elektronkami in 1.500
releji. Dolg je bil več kot 30m, visok 3m, širok 1m, njegova masa pa je presegala 30 ton. Za
delo je potreboval okoli 180 kW električne moči. Povprečno na 30 minut je bilo potrebno
zamenjati tudi kakšno elektronko. V uporabi je bil do leta 1955, danes pa je shranjen v
Smithsonianovem muzeju v Washingtonu. K nadaljnjemu razvoju je veliko pripomogel izum
tranzistorja leta 1948, ki je bil veliko bolj zdržljiv kot elektronka in je porabil tudi veliko manj
energije. [17]

7.9

EDVAC

EDVAC je bil dokončan šele leta 1951 in ga je prehitel EDSAC, ki je bil zgrajen 1949 v
Cambridgu. Le-ta nosi naslov prvega delujočega programa s shranjenim programom. EDVAC
je kot računalnik s shranjenim programom imel večji pomnilnik kot vsi do tedaj. Sestavljalo
ga je 1024 16-bitnih besed, poleg tega pa še 20Kb v pomnoženem pomnilniku (realiziranem z
magnetnimi žicami), kjer že vidimo dvojno nivojsko pomnilniško hierarhijo. EDVAC je bil
zgrajen iz približno 3000 elektronk in je bil skoraj enako hiter kot ENIAC. Bil je binaren stroj
(podobno kot Z3) in ne desetiški kot ENIAC. EDVAC ni imel programsko dostopnih
registrov ali programskega števca, saj so bili vsi operandi v pomnilniku, ukaz pa je vseboval
naslov naslednjega ukaza. Na EDSAC je že leta 1949 tekel program, ki je pretvarjal programe
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iz simboličnega jezika (zbirni) v zaporedje 0 in 1 (strojni jezik). Kasneje se je pojavilo še
mnogo višjih programskih jezikov. Prvi - ki pa se še danes kje uporablja - je bil Fortran, ki so
ga začeli razvijati pri IBM leta 1945. Takih računalnikov danes praktično ni več, zato je bolj
zanimiv IAS. [17]

7.9.1

IAS

Leta 1946 je von Neumann skupaj s svojimi kolegi pričel razvijati nov računalnik s
shranjenim programom, ki je bil kasneje prepoznaven pod imenom IAS (Institute for
Advanced Study). Njegov bistveni pomen v zgodovini razvoja računalnikov je predvsem
posledica prostega dostopa do vseh informacij v zvezi z njim. Večina ostalih projektov je bila
tajna in nedostopna. IAS pa je bil odkrit vsem in je služil kot šola za vse tiste, ki so jih
računalniki zanimali. IAS je bil binarni stroj, ki je imel narejen glavni pomnilnik na osnovi
elektrostatične cevi. Velika prednost takega pomnilnika je paralelna obdelava podatkov in to
nudi hitrejši dostop, zato je bil tudi desetkrat hitrejši od ENIAC-a.

7.10 UNIVAC I
To je bil prvi komercialni računalnik v Ameriki za poslovne in upravne namene. Izumila sta
ga J. Presper Eckert in John Mauchly, ki sta bila tudi izumitelja ENIAC-a. Sestavljen je bil iz
5200 elektrod in je tehtal približno 13 ton. Porabil je okoli 125 kW energije in s tem opravil
1905 operacij na sekundo. Celotni računalnik je bil dolg 4,3m, širok 2,4m in visok 2,5m,
zasedel pa je približno 35,5m² površine.

7.11 RAČUNALNIK 701 EDPM
S tem računalnikom se je podjetje IBM leta 1953, zapisalo v zgodovino računalništva. Sistem
tega računalnika uporablja elektrostatičen spomin, ki je sestavljen iz 72 Williamovih statičnih
cevi, ki imajo kapaciteto 1024 bitov na eno od teh cevi. Vsaka taka cev ima premer 3
centimetre. Pomnilnik si lahko razširil tako da si dodal novi niz Williamovih cevi ali pa si
celoten pomnilnik zamenjal za pomnilnik z magnetnim jedrom.
Najprej so izdelali računalnik IBM 701,
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IBM je predstavil svoj računalnik IBM/701, ki pa ni nikoli ugledal množične proizvodnje
čeprav je prvi popolnoma elektronski model. Ta računalnik je imel tudi možnost, da branje in
pisanje magnetni trak, vendar v tej fazi še vedno sklicuje predvsem na luknjane kartice.
Kupci so morali počakati do leta 1955, ko je na trg prišel prvi komercialni računalnik:
IBM/704. 704 je bil sicer zajeten stroj, namenjen poslovnim potrebam velikih podjetij, vendar
so pri IBMu z njim počeli še nekaj bolj zanimivega. Nanj so priključili televizijski zaslon, na
katerega je znal 704 risati računalniško generirano sliko. V nasprotju z dandanašnjo grafiko,
ki temelji na točkah oziroma pikslih, so takrat risali s črtami. Programerji so si predstavljali,
da bi računalnik na zaslon izpisoval podatke tako, kot jih človek piše na papir: s peresom. 704
je pomemben tudi zato, ker so na njem razvili prvi višjenivojski programski jezik: fortran
(FORmula TRANslator).
FORTRAN (FORmula TRANslation) je višji programski jezik, pravzaprav eden prvih (če ne
celo prvi) še danes uporabljan višjih programskih jezik. Razvijati so ga začeli pri IBMu leta
1954.

7.12 HEATKIT EC-1
Računalnik iz leta 1959, ki je bil kot prvi namenjen za osebno uporabo, s katerim se je v
resnici dalo kaj početi. Stal je 200 dolarjev in to ni malo, a je bila še vseeno primerna cena
glede na cene tovrstnih računalnikov. Čeprav EC-1 ni bil ravno tak kot si ga predstavljamo
danes, saj je bil analogen in tudi o kakšni tipkovnici in zaslonu ni bilo sledu. Namenjen je bil
za izobraževalne namene in se je v zgodovino vpisal predvsem kot zanimivost
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8

PODATEK IN INFORMACIJA

V nadaljevanju bomo spoznali pojem informacija, kakšna je razlika med informacijo in
podatkom, v kakšnem kontekstu je beseda informacija uporabljena v informatiki, kaj je
digitalna beseda, bit, byte, kaj je sporočilna sposobnost informacije in kaj je količina
informacije.
Informacije nas nenehno obkrožajo. Informacija ni nič oprijemljivega in lahko izhaja tako iz
živega kot neživega sveta. Beseda informacija (information) pomeni izbran podatek, ki je
uporaben za določeno nalogo. Podana je lahko s sliko, z diagramom, besedo, digitalno
besedo, opisom, s kodo, itd.
Če imamo informacijo pomeni imeti znanje, informacije pa dobimo iz podatkov. Informacija,
podatek in znanje so medsebojno povezani pojmi z ki imajo različne pomene.
Podatki so dejstva, ki so lahko uporabna za določeno nalogo ali pa neuporabna, saj je vsako
minuto v naši okolici tolikšna količina podatkov, da jih naš razum ne zmore vseh sprejeti.
Se pravi, da nek podatek, ki ima pomen je predstavlja za nas informacijo. Razlika med
informacijo in podatkom je torej v tem, da informacija pravzaprav nastane iz podatka in sam
podatek postane informacija, ko pridobi določen namen, da ga lahko za nekaj uporabimo. Na
primer vsak mobilni telefon lahko opišemo z nekimi podatki in vsak od teh podatkov lahko
postane informacija. Če želimo nekoga poklicati je torej informacija za nas njegova telefonska
številka.

8.1

VREDNOST INFORMACIJE

Informacija ima tudi svojo vrednost. • Kolikšna je, je odvisno od tega, kdo jo prejme in kdaj
jo prejme

Recimo primer:
Miha in Luka sta ljubitelja konjskih dirk. Oba sta doslej na dirkah zmeraj stavila na favorita.
Tokrat je to žrebec Polus . Žrebec ima prebavne motnje.
• Miha to izve, preden stavi, Luka pa po dirki.
• Za koga je imela informacija večjo vrednost? Zakaj?

Informacija je v informatiki podana z digitalno besedo in osnovna enota njenega zapisa je bit.
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Kratica za bit je b. Bit je številčno mesto v dvojiškem številčnem sistemu. To sta po navadi
dve števili: 0 (ne) in 1(da).
Teorija verjetnosti: vrednost informacije ima razpon od 0 (popolna negotovost) do 1 (popolna
gotovost).
Največ je vredna popolna informacija.
Popolna informacija ima vrednost 1 in nam v celoti odpravlja negotovost pri naših odločitvah.
V praksi informacija nikoli ni popolna, odločamo se tako v večini na podlagi nepopolnih
informacij.
Kaj ti dve števili pomenita, je predmet dogovora, kodiran pomen pa ima smisel le za tistega,
ki kodo pozna. Več bitov skupaj pa tvori digitalno besedo. Bajt (zlog), je skupina osmih bitov,
ki jih ponekod poimenujejo tudi oktet. Za večkratnike bitov ali bajtov se uporabljajo predpone
SI, npr. kilobit = 1000 bitov ali kibibit = 1024 bitov.

8.2

VREDNOST INFORMACIJ ZA ORGANIZACIJO

Neka informacija ima vrednost za organizacijo le v primeru, če jo zaposleni lahko koristno
uporabijo za odločanje ali za svoje delo. Koristen učinek je za organizacijo največja vrednost.
Informacije imajo več lastnosti, med njimi so najpomembnejše:
a) Pomembnost
Med pomembne informacije spadajo strateške informacije in tiste, ki prihajajo iz okolja, ki je
za organizacijo pomembno.
Strateške informacije so tiste, ki omogočajo uspešno strateško odločanje v organizaciji;
kaj proizvajati,
na katera tržišča se usmeriti,
na katere segmente uporabnikov,
kakšno tržno strategijo izbrati in podobno.
Te informacije so osnova za odločitve o dolgoročnih ciljih organizacije.
b) Kakovost
Čim bolj realno sliko nam predstavljajo informacije, bolj so kakovostne in bolj jim lahko
zaupamo. Čim bolj so kakovostne, boljša bo potem naša osnova za odločanje.
Kakovostne informacije so vedno dražje od manj kakovostnih, zato se v organizacijah
srečujejo z dilemo, ali je korist od informacij večja, kot pa so stroški zanje.
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c) Količina
Informacij mora biti vedno dovolj, da omogočajo uspešno odločanje, hkrati pa tudi ne preveč,
saj je to na eni strani predrago, po drugi strani pa nas lahko doleti informacijska
preobremenjenost. Posledica pa je lahko ta, da odklanjamo tudi tiste informacije, ki bi jih za
svoje delo morali sprejeti in seveda uporabiti.
d) Pravočasnost
Pravočasnost informacij je zelo pomembna z vidika odločanja. Organizacije večinoma
uporabljajo informacije o preteklih dogodkih, odločati pa se morajo o prihodnosti.
Tako so pri odločitvah najbolj koristne ažurne informacije.
Če dobimo informacijo pravočasno je lahko usodnega pomena pri odločanju, Seveda pa
moramo biti pri odločitvi tudi sami hitri, kar nam pomaga potem pri konkurenčni prednosti.
e) Dostopnost
Manj kakovostne informacije so vedno lažje dostopne od kakovostnejših. Kakovostne
informacije predstavljajo tudi moč posameznikom, zato niso dostopne vsem. Včasih pa je
razlog za težji dostop do kakovostnih informacij tudi slabše organiziran sistem informiranja v
organizaciji.
Večino informacij lahko pridobimo brezplačno, ali po minimalni ceni. Za nekaj strateških
informacij pa moramo plačati visoko ceno. Trendi gredo v takšno smer, da bo potrebno za
manjšo količino strateških informacij plačati vedno več.
Zakaj je preverjanje kakovosti informacij nujno?
Količina virov na internetu se širi z osupljivo hitrostjo. Vsak dan je v svet poslanih veliko
informacij, žal pa zelo malo res tistih pravih oz. kvalitetnih.
Informacija se lahko širi po internetu na glede na točnost, veljavnost ali napake. Zato moramo
biti tukaj še posebno pozorni.
Prepričati se moramo o njihovi zanesljivosti, verodostojnosti, perspektivi in namenu.

8.2.1

Merjenje informacij

Če o neki stvari nekaj vemo, pravimo, da imamo o njej določeno informacijo (stanje na
tekočem računu, spol osebe, s katero se pogovarjamo…). Lahko jih zapisujemo, lahko si jih
zapomnimo, lahko pa tudi sporočimo drugemu. Najmanj, kar lahko vemo o kaki stvari, je, ali
obstaja ali ne. Če lahko razlikujemo le to (npr. ali imamo denar ali ga nimamo), pravimo, da
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imamo o stvari en bit informacije. To je najmanjša količina in tudi enota za merjenje
informacije.
En bit informacije dobimo, če lahko odgovorimo na vprašanje za katero sta možna dva enako
verjetna odgovora
Leta 1948 je Claude E. Shannon postavil teorijo informacij.

2l = n
n: število enakovrednih izidov
l: količina informacije [bit]

Kadar zvemo za odgovor na vprašanje, pri katerem smo izbirali med natančno dvema enako
verjetnima odgovoroma, smo dobili en bit informacije.
Bit je najmanjša enota informacije, ki lahko zavzame dve vrednosti: 0 ali 1. Kratica je b.
Če z njo merimo količino shranjenih informacij, velja, da je
1 kb=1024 b
1 Gb = 1024 Mb in tako naprej.
Če pa govorimo o hitrosti prenosa podatkov v bitih na sekundo, pa velja, da je 1 kb = 1000 b
(1 Gb = 1000 Mb) in tako naprej.
S številom bitov povemo tudi, koliko bitov lahko hkrati obdeluje mikroprocesor (8-bitni, 16bitni ...).

Predstavljajte si met kovanca: cifra ali grb
1 met, 1 bit (2 izida)
2 meta, 2 bita (4 izidi)
3 meti, 3 biti (8 izidov
Met kocke
Vsi dogodki so enako verjetni: verjetnosti nastopanja
posamičnih znakov so enake 1/6.
Se pravi da je število enakovrednih rešitev 6
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22=4 < 6 < 23 = 8
22,58=6
Povprečna informacija pri metu kocke je približno 2,58 bita. Ker je en bit najmanjša enota
informacije se -+ 0,5 bita ali prišteje ali odšteje. Rešitev je tri bite!
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9

SESTAVA INFORMACIJSKEGA SISTEMA

Informatiki smo včasih prav čudni ljudje. Pridemo k uporabniku, mu v našem žargonu ali
celo v šifrah povemo vse kaj rabijo, kako se kaj naredi, zakaj kaj ne dela…, seveda smo
prepričani v to, da vse to kar povemo razumejo, da bodo sedaj vse tudi uporabljali in mu je
sedaj vse popolnoma jasno. Kasneje, ko ga gledamo pred seboj vedno bolj bledega, pa se
sprašujemo kaj mu je; ali je bolan? mu je mogoče prevroče?

Informacijski sistem je sestavljen:


informacijske tehnike (računalniške in komunikacijske naprave)



informacijske tehnologije (računalniške rešitve, programska oprema)



podatki (vsebina podatkovnih zbirk, številčni podatki, besedila, slike zvok,)



postopki (modeli organiziranosti)



ljudi (informatiki in uporabniki storitev)

Z vidika načina delovanja ločimo:

Formalne informacijske sisteme v katerih so postopki povezani z vhodom, obdelavo in
izhodom natančno definirani s poslovnimi pravili organizacijskimi in drugimi navodili

Neformalne informacijske sisteme v katerih organizacijskih pravil ni in si vsak organizira
informacijski proces sam.
Druga delitev, razmejuje informacijske še sisteme na:
•

računalniško podprte

•

računalniško nepodprte

Formalni informacijski sistem je s pravili, postopki in politikami določen informacijski sistem
(formalne) organizacije.

Neformalni informacijski sistem je sestavina neformalne

organizacije in ni ne predpisan ne pričakovan.
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Če pogledamo z vidika poslovnih funkcij v neki organizaciji..tukaj razlikujemo informacijske
sisteme po posameznih funkcijah.
To so po navadi informacijski sistem prodaje, informacijski sistem nakupa, proizvodnje,
financ, kadrov. V organizacijah so taki sistemi najbolj poznani in uveljavljeni. Njihova
značilnost je nepovezanost (parcialnost).
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10 ŽIVLJENSKI CIKEL RAZVOJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA
Pri načrtovanju in razvijanju informacijskega sistema moramo: najprej razumeti sploh proces
načrtovanja IS, potem še vlogo managementa in pa seveda uporabnika.


razumeti moramo proces razvoja IS, predvsem izdelave in vzdrževanja softvera ter
zopet vlogo managementa in uporabnika



na koncu še spoznati standarde razvijanja IS

Uporabnik. Kdo je pravzaprav to, kakšna je njegova vloga, predvsem pa, kakšne so njegove
odgovornosti? Uporabnik je daleč najpomembnejši udeleženec v igri, ki ji pravimo izdelava
programske opreme. Je oseba ali skupina oseb, kateri je ta programska oprema namenjena.

V primeru, da se programska oprema izdeluje v podjetju, je uporabnik znan. Organizacijsko je
v neki hierarhiji podjetja ter ima svoje ime in priimek. V primeru, da se programska oprema
izdeluje za tržišče, pa je uporabnik neznan. Njegovo vlogo prevzamejo tisti, ki so projekt
naročili.
Poznamo vsaj tri vrste uporabnikov: na operativnem, upravljalnem in na direktorskem nivoju.
Uporabnika na operativnem nivoju zanimajo predvsem problemi, ki se tičejo njegovih
delovnih nalog. Te probleme on pozna. Vprašanje pa je, ali jih je sposoben opredeliti v smislu
zahtev za računalniško podporo. Moramo se zavedati, da je Njegov pogled na informacijski
sistem omejen z njegovimi delovnimi nalogami.
Njegova dolžnost je, da zna izraziti svoje zahteve, nam zna razložiti svoje delo, da se je
pripravljen naučiti izvajati svoje delo na drugačen način, da sproti opozarja na probleme itd.
Ta uporabnik neposredno ne odgovarja za roke stroške (razen seveda za svoje).
Čeprav se največkrat zgodi, da prav ti uporabniki povzročajo nove in nove spremembe.
Vendar ne zaradi sprememb samega procesa, ampak zaradi tega, ker ga na začetku sami niso
dovolj definirali, češ, to bi pa že morali vedeti!

Razvoj informacijskega sistema lahko strnemo v 4 medsebojno povezane faze:
•

analiza (tu gre predvsem za analizo uporabniških zahtev)

•

načrtovanje (zasnova)
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•

izvedba (programiranje, takšna in drugačna realizacija aplikacij)

•

vpeljava (izobraževanje končnih uporabnikov glede uporabe IS sistema)

Večina projektov »pade« ravno pri vpeljavi. Zaposleni običajno zavračajo spremembe, kar
opažamo na vseh nivojih v organizacijah.

11 PROGRAMSKA IN STROJNA OPREMA RAČUNALNIKA

Z računalnikom lahko izvajamo različne naloge. Skupek navodil in postopkov, kako naj to
počne, imenujemo programska oprema računalnika. Za izvajanje programov mora računalnik
dobiti podatke, ki jih shrani in obdela, nato pa nam jih še prikaže. Zato pa seveda poskrbi
strojna oprema računalnika.
Brez programske opreme sta računalnik oziroma njegova strojna oprema mrtva. Brez strojne
opreme pa nam seveda programi ne morejo delovati. Računalnik je torej sestavljen iz strojne
opreme (Hardware) in programske opreme (Software).
Tabela 3: Oprema računalnika

Enota

Opis

vhodne enote

z njimi računalnik sprejema nove podatke

izhodne enote

na njih računalnik prikaže rezultate

matična plošča

povezuje vse enote

centralna procesna enota v njej se obdelujejo podatki
pomnilne enote

v njih računalnik hrani podatke

Potem pa imamo še podsisteme: kot so
•

shranjevanje podatkov (RAID, NAS, SAN)

•

komunikacijska oprema (posredovanje podatkov)
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Kaj razumemo pod pojmom računalniški program?
Večina uporabnikov vidi računalnik podobno kot televizor. S televizorjem lahko
komuniciramo s pomočjo daljinca ali s pritiskom na gumb.
Na ta način izbiramo želen program, nastavljamo sliko ali beremo teletekst. Računalnik jim
predstavlja podobno napravo, s to razliko, da ukaze vtipkajo preko tipkovnice ali jih pa
izvajajo s pomočjo klikanja z miško.
Uporabnikov sploh ne zanima, kaj se dogaja v ozadju.
Čeprav vemo, da za izvajanje takih ukazov je potrebno napisati računalniške programe, Ti
programi pa potem omogočajo njihovo izvajanje.
Programi delujejo po algoritmih, ki si jih je zamislil človek. Ti algoritmi pa se nato preslikajo
v ukaze, ki jih potem izvaja računalnik
Lahko si predstavljamo kot zaporedni seznam nekih navodil, ki jih zapolnjuje strojna oprema.
Sezname teh navodil obdeluje procesor, procesor pa daje navodila ostallim napravam , seveda
znotraj in zunaj računalnika.

11.1 LASTNIŠTVO PROGRAMSKE OPREME
Programsko opremo običajno kupimo, ker je precej zapleteno, da bi jo izdelovali sami.
Vendar pa z nakupom programske opreme ne postanemo njeni lastniki, pač pa si pridobimo
samo licenco (dovoljenje) za njeno uporabo.
Glede na to ločimo:


Lastniška programska oprema (ang. proprietary software)

Takšno programsko opremo moramo kupiti, z nakupom si pridobimo dovoljenje za uporabo
na enem ali več računalnikih. Ne smemo je razpečevati.


Preizkusna programska oprema (ang. shareware). Programsko opremo lahko
uporabljamo določen čas ali pa ves čas, vendar samo nekatere funkcije.



Prosta programska oprema (ang. free software). Programsko oprema lahko
spreminjamo, dopolnjujemo in jo uporabljamo za katerikoli namen, ni pa povsem
brezplačna. Lahko se zgodi, da nam zaračunajo potne stroške, medij ...



Odprtokodna programska oprema (ang. open source software). Dostopna je izvorna
koda zapisa, ki jo lahko spreminjamo in prilagodimo za svoje potrebe.
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Javna programska oprema (ang. public domain software). To opremo so avtorji dali na
razpolago brezplačno, z željo, da bi jo uporabljali v čim večjem številu.

11.2 SISTEMSKA OPREMA
Na začetku računalniške zgodovine je delovanje računalnikov nadziral izključno človek. Ko
so izdelali zmogljivejše računalnike in se je povečala njihova hitrost, je postal človek
prepočasen. Izdelovalci računalnikov so zato začeli razmišljati, kako bi lahko računalnik
zapletena in silno različna opravila nadziral samostojno.
Postopoma so nastajali posebni nadzorni programi oziroma sistemska programska oprema. Z
njo je človek, korak za korakom, vse več opravil, povezanih z nadzorovanjem in
usklajevanjem izvajanja programov, prepustil računalniku. Najpomembnejši deli sistemske
programske opreme so operacijski sistem in prevajalniki.
Operacijski sistem je skupek programov, ki nadzira in uklajuje delovanje računalnika.
Njegova naloga je čim bolj izkoristiti zmogljivosti računalnika. Zato se vede kot kak šef:
enotam računalnika zagotovi potrebne podatke, pove, kdaj naj začnejo delovati, in nadzira
njihovo delovanje. Enoti, ki zahtevane naloge ne zna opraviti, posreduje tudi navodila za delo.
Če je karkoli narobe, ustavi izvajanje programa in o napaki obvesti program, ta pa
uporabnika. Deluje torej kot nekakšen vmesnik med strojno in uporabniško programsko
opremo.
Nekaj operacijskih sistemov skozi zgodovino:


CP/M,



DOS (1981),



OS/2 (1990),



Windows 95 (1994),



Linux (1990),



Windows 98/ME,



Windows 2000,



Windows XP (2001),



Windows Vista (2006).



Windows 7 (2009)



Windows 8 (2012)



Windows 10 (2015)
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12 ZGRADBA RAČUNALNIKA
12.1 MATIČNA PLOŠČA

Matična plošča (angleško: motherboard, tudi mainboard) je osnovna sestavna komponenta
digitalnega računalnika. Vsebuje vsa potrebna vodila in sisteme za povezavo ostalih delov.

Slika 11: matična plošča [18]

Po navadi vsebuje še:


ležišče za mikroprocesor,



ležišča za RAM module,



AGP ležišče za grafično kartico,



PCI ležišča za ostale (razširitvene) kartice,



priključke vodil EIDE in SCSI za trde diske, disketne enote, CD-ROM enote, DVD
enote,...



priključke za napajalnik,



BIOS – osnovni operacijski sistem za delovanje vhodno/izhodnih enot,



osnovna vhodno/izhodna vrata (tipkovnica, miška, vzporedna in zaporedna vrata,
USB, ...),



sistemsko uro.
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Med delovanjem mora mikroprocesor iz pomnilnika prebrati ali vanj zapisati nekaj milijonov
podatkov v sekundi. To je ogromno. Če k temu dodaš še množico ukazov, s katerimi
mikroprocesor upravlja in nadzira druge enote računalnika, si lahko misliš, kako buren promet
poteka v računalniku. Zato je toliko pomembneje, da so enote, s katerimi mikroprocesor
izmenjuje podatke, čim bližje ena drugi.

12.2 CPE-CENTRALNO PROCESNA ENOTA

centralno procesna enota (CPE) je osrednji del računalnika, ki obdeluje (procesira) podatke ter
nadzoruje in upravlja ostale enote. Mikroprocesor je procesor, ki je izveden v enem samem
čipu, to je integriranem elektronskem vezju izdelanem na silicijevi rezini. Danes to velja za
skoraj vse procesorje. Oznaka modela mikroprocesorja pove veliko o njegovi procesni
zmogljivosti.

Slika 12: Procesor Intel Core i7

Lastnosti
Dve glavni lastnosti procesorja sta frekvenca (št. operacij na sekundo) in število bitov, ki jih
obdela v eni operaciji. Število bitov procesorja v osebnem računalniku je 32 ali 64, frekvenca
(delovni takt) procesorjev pa nekaj GHz. Število elementov (tranzistorjev) v procesorju je
lahko več sto milijonov. V novejšem času pa so začeli vgrajevati več jeder v en procesor.
Centralno procesna enota omogoča izvajanje aktivnosti osebnega računalnika in je sestavni
del vsakega računalnika. Navadno je centralno procesna enota mikro procesor, ki čita iz
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pomnilnika ukaz za ukazom, ga ustrezno pretvori in izvede (računanje, logične operacije).
Večina osebnih računalnikov uporablja Intel mikro procesorje z oznako Pentium .
Oznaka mikroprocesorja pogojuje sposobnosti računalniškega sistema. Podatek, da je mikro
procesor XXX - bitni (delovni takt), pomeni, koliko podatkov naenkrat lahko prebere iz
pomnilnika, oziroma jih shrani vanj. Več bitni je mikro procesor, hitreje se izvajajo operacije
v osebnem računalniku. Hitrost procesorja merimo v MIPS-ih (milijon inštrukcij v sekundi).
Ta podatek nam pove, koliko milijonov inštrukcij lahko procesor izvede na sekundo
Procesorji so narejeni iz silicija, ovoji pa so se skozi zgodovino zelo spreminjali (keramika,
aluminij). Pri tem bi bilo pametno, če bi omenil še proizvodnjo toplote (kar veliko). Pri
procesorjih je načeloma več je bolje, razen toplote in porabe energije.
Procesorji se načeloma delijo po številu tranzistorjev (transistor), jeder (core), niti (thread),
podnožju (socket) in velikosti pomnilnika. Jedro je računski del procesorja, narejen iz silicija.
Je glavni krivec za proizvodnjo toplote (poleg tranzistorjev). Nekateri procesorji imajo poleg
procesorskega jedra še grafično, ki je namenjeno računanju grafike. Nit je proces, ki ga
procesor opravlja, če je procesor večniten, to pomeni da lahko opravlja več procesov naenkrat
in je s tem hitrejši. Na primer, če je procesor 2 niten, bi moral v teoriji biti 1-krat hitrejši. V
praksi pa ni tako: imata lahko različni jedri (Prescott, Silverthrone), različna delovna takta,
proizvajalca, FSB … Podnožje je tip povezave z matično ploščo v obliki nožic (med glavnimi
so LGA 775, LGA 1156, LGA 1366, AM2+, AM3). Pomnilnik v procesorju je namenjen
začasnem shranjevanju podatkov, torej večja kot je njegova kapaciteta, bolje je. [19]

12.2.1

Zgodovina procesorja

Prvi komercialni procesor je bil 4-bitni Intel 4004, izdelan leta 1971. Istočasno pa so inženirji
podjetja Texas Instruments razvijali procesor TMS 1000. To podjetje je leta 1973 tudi
patentiralo mikroprocesor na enem čipu.

Intel je kasneje razvil prvi 8-bitni procesor, 8008 in naslednika Intel 8080 ter Zilog Z80.
Podjetje Motorola (danes Freescale) je v tem času razvilo procesor 6800 in kasneje 6502. Ti
procesorji so v 80. letih povzročili »revolucijo« hišnih računalnikov, ki so bili dostopni že za
manj kot 100 dolarjev.
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12.2.2

Večjedrna arhitektura

V novejšem času pa so začeli vgrajevati več jeder v en procesor. Večjedrne procesorje so
razvili, da je možno opravljati več opravil (niti) naenkrat brez težav (zmrzovanja, zakasnitve,
ponovni zagoni,...), kar omogoča pravo paralelno procesiranje. Pri tem obstaja problem, kako
posamezna opravila čimbolj učinkovito razdeliti na paralelne procese, da bo celoten sistem
veliko hitrejši, kot pri uporabi enojedrnega procesorja (teoretično naj bi bil večjedrni sistem
od enojedrnega hitrejši za faktor, enak številu procesorskih jeder). Obstajajo že 16-jedrni
procesorji, vendar so še redki (laboratoriji). Trenutno (leto 2009) so najbolj prodajani
dvojedrni procesorji.
Večprocesorski sistemi so se najprej uveljavili na posebnih področjih, kjer je bila zahtevana
zmogljivost, kot so strežniki, zmogljivi računalniki in delovne postaje, so se pa tudi že
uveljavili v običajnih namiznih in prenosnih računalnikih. [19]

12.2.3

Delovanje CPU

Osnovno delovanje večine CPU-jev je, ne glede na svojo fizično obliko, izvajanje zaporedja
shranjenih ukazov imenovanih program. Ukazi so shranjeni v računalniškem spominu.
Obstajajo štirje koraki, ki jih v svojem delovanju uporabljajo skoraj vsi CPU-ji: prevzem
ukazov, dekodiranje, izvajanje in zapis rezultatov.

Slika 13: Delovanje CPU [19]
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Glede na strojno implementacijo, procesorje v grobem delimo na dve kategoriji:


RISC (Reduced Instruction Set Computer) in CISC (Complex Instruction Set
Computer).

Procesorji tipa RISC imajo veliko število preprostih in pogosto uporabljenih ukazov, ki se
izvršujejo približno v istem času. Z uporabo preprostejših ukazov je možno realizirati tudi
zahtevnejše funkcije. Najbolj znani RISC procesorji so Alpha, ARM, MIPS, PIC in SPARC.


Procesorji tipa CISC imajo nabor zapletenih ukazov, ki naredijo več operacij v enem
ciklu (primer so sploh posebni ukazi MMX, 3D NOW!). Znana proizvajalca CISC
procesorjev sta AMD in Intel.

12.2.4

Zasnova in izvedba

Osnovni koncept CPU je sledeč:

V CPU zasnovi je vgrajen seznam osnovnih operacij, ki jih lahko izvaja, t.j. nabor ukazov
(instruction set). Te operacije lahko lahko vključujejo seštevanje in odštevanje dveh števil,
primerjavo števil ali skočne ukaze na različne dele programov. Vsaka izmed teh osnovnih
operacij je predstavljena z določenim zaporedjem bitov; to zaporedje se imenuje opcode
(operacijska koda) za to določeno operacijo. Pošiljanje določene operacijske kode v CPU bo
povzročilo izvajanje operacije, ki jo ta operacijska koda predstavlja. Za izvajanje inštrukcij v
računalniškem programu CPU uporablja operacijsko kodo za to inštrukcijo kot tudi njene
argumente (npr. dve števili, ki jih je treba sešteti - v primeru operacije seštevanja).
Računalniški program je zatorej zaporedje inštrukcij, v vsaki inštrukciji je vključena
operacijska koda in argumenti te operacije.
Dejanska matematična operacija za vsako inštrukcijo je izvajana s strani podenote CPU, ki je
poznana kot aritmetično logična enota (ALU - arithmetic logic unit). Poleg uporabljanja svoje
aritmetično logične enote za izvajanje operacij, je CPU odgovoren tudi za branje naslednje
inštrukcije iz spomina, za branje podatkov določenih v argumentih iz spomina in za zapis
rezultatov v spomin.
V več CPU zasnovah se nabor ukazov očitno razlikuje od operacij za nalaganje podatkov iz
spomina in tistimi za izvajanje matematike. V tem primeru so podatki naloženi iz spomina
shranjeni v register, in matematična operacija nima argumentov ampak preprosto le izvaja
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matematiko nad podatki v registrih in jih zapiše v nov register, katerih vrednost v spomin
zapiše druga operacija.[19]
Tri glavne značilnosti procesorja so:


Frekvenca ali delovni takt - število ciklov procesorja na sekundo. Giblje se od nekaj
deset KHz pri procesorjih za posebne namene do nekaj GHz v procesorjih v osebnih
računalnikih. Število operacij v enem ciklu je lahko tudi večje ali manjše, odvisno od
zapletenosti operacije.



Širina podatkovnega vodila, merjena v bitih, ki jih procesor obdela v eni operaciji je
navadno 64 bitov, počasi se premika proti 128. Starejše generacije so imele vodilo
širine 32 ali 16 bitov.



Širina naslovnega vodila, merjena v bitih, da največji možen naslovni prostor
procesorja, navadno merjen v megabajtih ali gigabajtih. Seveda pa je najvišji
razpoložljivi fizični naslov odvisen od količine fizičnega pomnilnika, ki je procesorju
na razpolago. Trenutno je naslovno vodilo običajno enako široko kot podatkovno, v
preteklosti, pa ni bilo vedno tako.

Naslovno vodilo je možno še dodatno razširiti z zunanjo logiko za pomnilnik, vendar navadno
ne več kot za (izvirna_širina-1+n), pri čemer je n običajno širina podatkovnega vodila v bitih.
Število elementov (tranzistorjev) v procesorju je lahko več sto milijonov.[19]

12.3 NOTRANJI POMNILNIK

Notranji pomnilnik RAM, ROM je ena glavnih sestavin računalnika. Služi za shranjevanje
podatkov (programa in obdelovanih podatkov). Narejen je iz polprevodnika oziroma je v čipu.
Soroden notranjemu pomnilniku je zunanji pomnilnik (disketa, trdi disk, CD, usb ključki...).
Če bi lahko pogledal v pomnilnik računalnika, bi ugotovil, da je v njem vse zelo lepo urejeno.
Notranji pomnilnik je namreč zelo podoben veliki omari s predali. Vsak predal ima svoj
naslov, v njem pa je shranjem samo en podatek. Ko želi računalnik uporabiti kak podatek,
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mora najprej poznati naslov predala, v katerem je podatek. Nato pogleda v predal in v njem
shranjeni podatek uporabi.
V pomnilniku hrani računalnik celoten niz ukazov, ki jih mora izvesti za rešitev problema,
navodila, kako naj posamezni ukaz izpelje, podatke, ki jih pri tem potrebuje in rezulatate
reševanja.

12.3.1

RAM

Pretežni del notranjega pomnilnika je t.i. delovni pomnilnik (RAM) . Zgrajen je iz
elektronskega vezja, ki je v obliki čipa vgrajeno v računalnik. Podatek v delovnem
pomnilniku se ohrani le, če se njegov zapis večkrat v sekundi obnovi. Ker poteka obnavljanje
z električnimi impulzi, se vsi podatki izgubijo, kadar zmanjka električne napetosti. Torej tudi
kadar računalnik izklopiš. Če bi imel računalnik podatke shranjene le v delovnem pomnilniku,
bi moral ob naslednjem vklopu računalnika vanj ponovno vnesti vsa navodila, slike, besedila
in druge podatke. Zato bi potreboval kar nekaj časa, če ti prej ne bi kdo znova izklopil
elektrike.

Slika 14 [20]
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Prvi osebni računalnik je imel vsega 640Kb delovnega pomnilnika. Danes pa je njegova
običajna velikost vsaj dvestotkrat večja (od 128 MB do nekaj GB).

12.3.2

ROM

Ko je računalnik izklopljen, je delovni pomnilnik prazen. Če bi računalnik lahko bral podatke
le z njega, bi, ko bi ga vklopil, ne mogel nikjer prebrati, kako naj začne, kako naj prebere
podatke iz vhodnih enot, kako naj izvede ukaze... Lahko bi le nekoristno premetaval ničle in
enice. Da ni tako, je v računalniku bralni pomnilnik (ROM) . V njem je običajno zapisano,
kako naj se računalnik prebudi ob vklopu. Ker teh podatkov običajno ne spreminjamo, jih
vanj zapišejo že med postopkom izdelavo. Računalnik jih lahko samo bere, spreminjati pa jih
ne more.

Slika 15: ROM [21]

ROM vsebuje program za nadzor osnovnih funkcij računalnika, ki se imenuje BIOS (Basic
Input Output System). V BIOS-u so zapisani programi, ki:


poskrbijo za zagon računalnika in



omogočajo operacijskemu sistemu in ostali programski opremi dostop do strojne
opreme in delo z njo.[21]
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12.4 VHODNE ENOTE /IZHODNE ENOTE RAČUNALNIKA

Vhodne enote
Naloga vhodnih in izhodnih naprav je, da zagotavljajo opisano pretvarjanje informacij.
Vhodne enote (input devices) morajo pretvarjati informacije, namenjene računalniku v
ustrezna zaporedja binarnih električnih signalov, izhodne enote (output devices) pa
informacije računalnika v čim običajnejšo, uporabniku razumljivo obliko.
Drugače povedano, vhodne in izhodne enote računalnika so naprave, ki omogočajo
komuniciranje uporabnika s strojem.
Tipkovnica, miška, fotoaparat, skener, mikrofon, ..

Slika 16: Vhodne/izhodne naprave računalnika [22]

Izhodne enote
Ukaz, ki si ga vnesel v računalnik, se je izvršil in rezultat je zapisan v pomnilniku. Seveda bi
bilo vse skupaj neprijazno, če bi računalnik prikazal le ta zapis. Niz 0 in 1 iz pomnilnika bi ti
povedal zelo malo ali pa sploh nič. Zato ima vsak računalnik izhodne enote, ki podatke,
razumljive računalniku, predstavijo v taki obliki, da so razumljivi človeku. Najpomembnejša
izhodna enota je monitor, pogosto uporabljamo tudi tiskalnik, sodobne računalnike pa si težko
zamišljamo brez zvočnikov..
Monitor, tiskalniki, zvočniki, ..
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13 ZUNANJI POMNILNIKI
Če bi imel računalnik vse podatke shranjene le v notranjem pomnilniku, bi moral biti nenehno
vključen. Ker to ni niti praktično niti varčno, ima računalnik pomilne enote, na katere lahko
podatek zapišeš ali ga iz njih prebereš, ko pa zmanjka elektrike pa ti podatki ostanejo na njih
še vedno zapisani. Takšne enote imenujemo zunanji pomnilnik računalnika. Izveden je v
obliki diskov, disket, CD-jev, DVD-jev in vedno bolj popularnih USB ključev.

13.1 DISK
Nanj računalnik shranjuje vse tiste podatke, ki jih trenutno ne potrebuje, jih bo pa mogoče
kdaj drugič.

13.1.1

Trdi disk

Disk v računalniku je prevlečen s tanko magnetno plastjo. Podatki se zapišejo na disk z
različnim magnetenjem te snovi: magnetenje v eni smeri predstavlja vrednost 0, v drugi pa 1.
Računalnik piše na disk ali bere z njega s pomočjo bralno-pisalne glave, ki se premika tik nad
površino diska, medtem ko se disk vrti. Nad diskom je bralno pisalna glava. To je navitje, ki
magneti površino diska takrat gre za pisanje na disk, ali ko gre za branje takrat dejansko
ugotavlja namagnetenosti .[24]

Slika 17: Trdi disk [24]
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Na disk prvega računalnika si lahko zapisal 10 MB podatkov. Danes 500 GB diski, niso nič
posebnega. Pomembna podatka, ki poleg velikosti odločata o kakovosti diska, sta še dostopni
čas (npr. 7 ms) in hitrost vrtenja (npr. 7200 obratov/min).

Nevarnosti trdih diskov
Trdi disk se poškoduje, kadar nenadoma ugasnemo računalnik, kadar v računalnik brcamo, ga
tresemo ali kako drugače povzročamo tresljaje. V takem primeru nam bralno-pisalna glava
poškoduje magnetno površino na disku. Ko se to zgodi nekajkrat, disk odpove. S tem smo
izgubili vse podakte, ki smo jih imeli zapisane na disku. Ne preostane nam nič drugega, kot da
kupimo nov disk. Zatorej kadar boste na računalniku igral igrice in vas bo računalnik delal
živčnega, nikoli ne tolcite po mizi, nikoli ne brcaj v računalnik, saj si boste s tem napravili
več škode kot koristi.

13.1.2

Solid-state drive (SSD) disk

Solid-state drive (SSD) je naprava za shranjevanje informacij, ki deluje podobno kot USB ali
pa DRAM pomnilnik. SSD je bolj sposoben naslednik trdih diskov. SSD za razliko nima
diska, prav tako nima gibljivih delov.

Slika 18: 2,5-inčni SSD disk [23]
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Prednosti SSD:


Precej krajši dostopni čas in krajša latenca



Hitrejši prenos podatkov, tipično 100 MB/s do 600 MB/s



Manjša poraba energije, ugodno za prenosnike



Manjše segrevanje



Brezšumno delovanje



Večja odpornost na udarce

Slabosti SSD:


Omejeno število ciklov pisanja, vendar dovolj za običajnega uporabnika



Višja nakupna cena na enoto shranjenih podatkov v primerjavi s trdimi diski

Trenutno imajo SDD-ji manjše kapacitete kot trdi diski, vendar cene obeh padajo in
kapacitete obeh rastejo.
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14 VRSTE RAČUNALNIKOV
Računalnik je naprava, ki obdeluje podatke v skladu s seznamom ukazov, katerega
imenujemo program. Računalniki se pojavljajo v številnih fizičnih oblikah. Dandanes so
enostavni računalniki lahko narejeni tako majhni, da se jih lahko vgradi v ročno uro, poganja
pa jih baterija ure. Osebni računalniki (angl. Personal Computer; PC) mnogih izvedb so
simboli informacijske dobe in so po mnenju mnogih to, kar bi naj pomenila beseda
»računalnik«. Kljub temu je najpogostejša oblika računalnika v današnji rabi vgradni
računalnik. Vgradni računalniki so majhne, preproste naprave, ki so pogosto uporabljene za
nadzor nad drugimi napravami, najdemo jih lahko npr. v vojaških letalih, tovarniških robotih,
digitalnih kamerah in celo otroških igračah.
Računalnik je vsestranski zaradi sposobnosti shranjevanja in izvajanja množice ukazov,
imenovanih programi. Po tem se razlikuje od navadnega kalkulatorja. Church-Turingova teza
je matematična izjava o tej vsestranskosti: Vsak računalnik z določeno minimalno
sposobnostjo je v principu sposoben opravljati iste naloge kot katerikoli drugi računalnik.
Torej so računalniki s sposobnostjo in kompleksnostjo, ki se vrsti od osebnih digitalnih
asistentov do superračunalnikov, zmožni opravljati iste računske naloge, če imajo dovolj časa
in prostora za shranjevanje podatkov.[25]

14.1 OSEBNI RAČUNALNIK
Osebni računalnik predstavlja skupek komponent, ki so med seboj povezane v celoto in
tvorijo računalniški sistem. Osebni računalnik je sestavljen iz strojne in programske opreme.
Pod pojmom strojna oprema razumemo različne materialne dele kot so:
- ohišje, monitor,- tipkovnica,- tiskalnik,- miška,- CD-ROM enota,…
Programska oprema pa zajema različne programe (operacijski sistemi,
urejevalniki besedil, baze podatkov, .....).
Računalnik (angleško computer) je naprava ali sistem, sposoben izvajati zaporedje operacij
(algoritem). Pri tem procesira informacije, običajno v obliki numeričnih ali logičnih operacij,
ali procesiranja podatkov, za kar uporablja vhodno-izhodne naprave.[26] Ker se zaporedje

59

izvajanja operacij s spremembo programa lahko spremeni, lahko računalnik uporabljamo za
različne namene.
Računalnik ima vsaj en element za procesiranje, običajno je to centralno procesna enota
(CPU; angl. Central Processing Unit) in spomin v taki ali drugačni obliki. Element za
procesiranje izvaja aritmetične in logične operacije (za kar skrbi ALU; angl. Arithmetic Logic
Unit). Krmilna enota skrbi za zaporedje izvajanja operacij in ukazov. Periferne naprave
omogočajo branje podatkov iz zunanjih virov (npr. tipkovnica, miška, spominske naprave,
optični čitalci, ipd.), izpisovanje rezultatov (ekran, tiskalnik) in shranjevanje podatkov (trdi
diski, trakovi, optični nosilci).
V 2. svetovni vojni so za potrebe specializiranih vojaških operacij uporabljali mehanske
analogne računalnike. V tem času so so se pojavili prvi elektronski digitalni računalniki.
Zasedali so velikost večje sobe, potrebovali so toliko energije, kot je danes zadostuje za več
sto osebnih računalnikov (PC-jev).[26]

Slika 19: Osebni računalniki

Sodobni računalniki, ki temeljijo na integriranih vezjih, so miljonkrat do miljardokrat
zmogljivejši od zgodnejših naprav, in zasedajo le drobec prvotnega prostora. Enostavni
računalniki so dovolj majhni, da se jih lahko umesti v mobilne naprave. Mobilne računalnike
in druge prenosne naprave (telefone, elektronske naprave ipd.) lahko napajajo majhne
baterije. Osebni računalniki so v svojih različnih oblikah ikona informacijske dobe in običajno
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ljudje pomislijo na njih, ko je govora o »računalnikih«. Vendar je številčno najobširnejša
uporaba računalnikov v vgrajenih računalnikih v napravah, od pametnih telefonov preko
avtomobilov do lovskega letala, in od igrač do industrijskih robotov.[26]
Poznamo naslednje vrste računalnikov:


superračunalnik (supercomputer)



veliki računalnik (mainframe)



miniračunalnik (minicomputer)



notesnik (notebook), prenosnik (portable)



mikroračunalnik (microcomputer) oz. osebni računalnik (personal computer)



dlančnik (PDA)



tablični računalnik

14.2 CENTRALNI RAČUNALNIKI - STREŽNIKI
Strežniki morajo opravljati različna in kompleksna opravila. Strežniki za velika omrežja so
postali specializirani, da lahko zadovoljijo potrebe posameznih uporabnikov.
Načrtovanje specializiranih strežnikov postane pomembno pri naraščajočih omrežjih.
Načrtovalec mora upoštevati možnost naraščanja omrežja tako, da omrežje ne bo moteno, če
pride do menjave strežnikov.
Sledijo primeri različnih tipov specializiranih strežnikov vključenih v velika omrežja.
Čeprav ga je težje namestiti, konfigurirati, in upravljati ima strežniško omrežje naslednje
prednosti pred omrežji vsak z vsakim:


Skupna raba virov



Strežniki so načrtovani zato, da omogočajo dostop do mnogih datotek in tiskalnikov in
pri tem zagotavljajo ustrezno varnost.



Podatki v strežniku, ki jih le–ta da v skupno rabo, so centralno upravljani in bolje
nadzorovani.



Ker so dokumenti v skupni rabi centralizirano locirani, jih lahko lažje najdemo in z
njimi oskrbujemo posamezne računalnike.



Varnost podatkov
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Slika 20: Strežniki podjetja IBM [27]

En administrator upravlja z omrežno varnostjo. Varnost je primarni razlog za odločitev za
strežniško omrežje. V strežniškem omrežju, en administrator skrbi za varnost celotnega
omrežja in določa pravila za vsakega uporabnika v omrežju. Slika prikazuje skrb za varnost v
omrežju.[27]

Varnostne kopije
Varnostne kopije se lahko ustvarijo večkrat na dan, enkrat na mesec, pač odvisno od
pomembnosti podatkov. Strežniške varnostne kopije, se lahko naredijo avtomatično, tudi če se
strežnik nahaja na drugih delih omrežja.

Redundanca
Poleg uporabe varnostnih kopij se uporabljajo tudi redundantni sistemi. Podatki na enem
strežniku se kopirajo na drugega in tam tudi ostanejo. Tudi če se karkoli zgodi primarni
hrambi datotek, se lahko uporabi varnostna kopija in podatki se lahko obnovijo.
Število uporabnikov v omrežju
Strežniško omrežje lahko vsebuje tisoče uporabnikov. Takšen tip omrežja bi bilo nemogoče
upravljati, če bi bilo to omrežje vsak z vsakim, ampak določeni programi omogočajo delo s
strežniškimi omrežji pri tako velikem številu.

Strojna oprema
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Računalniki odjemalcev imajo manjše strojne zahteve, saj ne potrebujejo dodatnega
pomnilnika in trdih diskov, za strežniške namene.[28]
Strežniška omrežja so dobra izbira:


Kadar je v omrežju 10 ali več uporabnikov.



Kadar si uporabniki delijo določene datoteke in tiskalnike, ki jih lahko shranimo na
strežnik.



Kadar je varnost pomembna in se zahteva centralizirana administracija.



Kadar se predvideva rast omrežja.

14.2.1

Spletni strežnik

Spletni strežnik (angleško Web server) je računalnik oziroma programje v strežniku za
vzdrževanje spletnega mesta na internetu. Ko kdo s spletnih brskalnikom obišče spletno mesto
in zahteva dokument, nam oddaljeni strežnik začne pošiljati spletni dokument.
Odjemalec/strežnik predstavlja temelj Interneta. V osnovi vsaka dva poljubna računalnika, ki
sta vzpostavila zvezo prek Interneta, komunicirata po modelu odjemalec/strežnik. Odjemalec
je vsak računalnik, na daljavo povezan z gostiteljskim računalnikom, ki mu zagotavlja
določeno storitev. Gostiteljski računalnik je v bistvu strežnik, ki poganja programe za
opravljanje določenih storitev v omrežju. Pri delu na Internetu se zmeraj vzpostavi
»delokrog« stranka (odjemalec storitve) in ponudnik (dajalec storitve oziroma strežnik).
Odjemalec mora znati strežniku pravilno oblikovati zahtevke, poleg tega pa mora poskrbeti za
komunikacijo

z

uporabnikom

računalnika.

Programi,

ki

zagotavljajo

odnos

odjemalec/strežnik, se sporazumevajo z enakim protokolom in so lahko prisotni na istem
računalniku (npr. Podjetje lahko uporablja le programe odjemalca za delo na drugih strežnikih
Interneta. Vendar pa lahko vzpostavi tudi svoj strežnik, prek katerega se priključijo
uporabniki, kjer lahko dobijo informacije ali prek njega poslujejo.). Za dostop na strežnikovo
verzijo programa, ki deluje na glavnem računalniku, na Internetu uporabljamo program
odjemalca. Odjemalci in programi njihovih strežnikov uporabljajo za komunikacijo iste
protokole. Program stranke zagotavlja uporabniku vmesnik za delo s strežnikovim
programom. Ta sprejme ukaze, ki jih izvajamo na našem računalniku, in jih pošlje na program
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strežnika, ki teče na glavnem računalniku. Na primer: uporabnik Interneta lahko za
priključitev in delo na strežniku WWW (World Wide Web oziroma Svetovni splet) uporablja
program odjemalca Netscape Navigator. Ko je vzpostavljena zveza na računalnik strežnika,
program odjemalca sprejme informacijo, ki mu jo pošlje program strežnika, in jo prikaže na
odjemalčevem zaslonu, tako da je strežnik neposredno vezan na odjemalčev računalnik.

14.2.2

E–poštni in faksirni strežniki

E–poštni strežniki delujejo kot aplikacijski strežniki, ker so ločene strežniške in odjemalske
aplikacije. Odjemalec selektivno naloži podatke s strežnika. Faksirni strežniki upravljajo s
faksirnim prometom v omrežju in upravljajo s skupno rabo enega ali več faks modemov.
Delovanje poštnega strežnika:
Veliko ljudi zna voziti avto, vendar le malokdo od nas ima sploh kaj znanja o tem kako avto
dejansko deluje. Ravno tako veliko ljudi ve kako brskati po spletnih straneh, poslati
elektronsko pošto, vendar le malo ljudi ve kako zadeva dejansko deluje.
S klikom na gumb miške, lahko pošljete elektronsko pošto z ene točke na svetu do druge v
nekaj sekundah. Večina od nas ima ta proces za samoumevnega. Vendar kako elektronska
pošta pride od pošiljatelja do prejemnika? Odgovor na to vprašanje se vrti okoli tako
imenovanih poštnih strežnikih.
Poštni strežnik je računalniški program, ki je enakovreden poštarju, ki dostavlja od hiše do
hiše navadne pisemske pošiljke. Vsako elektronsko sporočilo, ki je poslano prehodi dolgo pot
do predvidenega prejemnika. Čeprav se zdi, da je sporočilo poslano takoj v ozadju poteka
zapleteno vrsta prenosa.
Ko s posebnim programom pripravimo elektronsko sporočilo in ga opremimo z naslovom, ga
ta program pošlje poštnemu strežniku. Poštni strežnik pogleda, kam je sporočilo naslovljeno
in ga v obliki zvočnega signala pošlje do drugega poštnega strežnika. Ta sporočilo po potrebi
spet pošlje naprej, dokler ne pride do končnega poštnega strežnika, tistega, ki je naveden na
naslovu prejemnika. Končni poštni strežnik shrani sporočilo v poštni predal naslovnika ,kjer
naslovnika počaka. Modem in računalnik odkodirata podatke in naslovnik lahko prebere
sporočilo. Da bi poštni strežnik vedel, komu poslati sporočilo, moramo vedno napisati
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pravilen elektronski naslov. Če računalnik pri razpošiljanju pošte ne prepozna naslova, nam
pošlje e-poštno opozorilo.

Slika 21: Delovanje elektronske pošte [28]

Poštni strežniki se razdelijo v dve glavni kategoriji:


Strežnik za prihajajočo pošto



Strežnik za odhajajočo pošto

Strežniki POP3 (Post Office Protocol 3). Večina e-poštnih storitev in ponudnikov internetnih
storitev uporablja to vrsto strežnika, zlasti za osebne e-poštne račune. Strežniki POP3 (Post
Office Protocol 3) zadržijo prihajajoča e‑poštna sporočila, dokler si ne ogledate nove pošte.
Takrat so sporočila prenesena v računalnik. Ko si ogledate novo e‑pošto, so sporočila po
navadi izbrisana s strežnika.
Strežniki IMAP (standard za sprejemanje e-pošte IMAP). Ti strežniki omogočajo delo z epoštnimi sporočili, ne da bi jih bilo treba najprej prenesti v računalnik. Ogledate si lahko
predogled sporočil, jih izbrišete in razvrstite neposredno v e-poštnem strežniku. Kopije so
shranjene v strežniku, dokler jih ne izbrišete. Strežniki IMAP se pogosto uporabljajo za
poslovne e‑poštne račune.
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Strežniki SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Ta strežnik za odhajajoči pošto obravnava
pošiljanje e-poštnih sporočil v internet. ○Strežnik SMTP obravnava odhajajočo e‑pošto in se
uporablja s strežnikom za prihajajočo pošto POP3 ali IMAP
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15 RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
Pretekla tri desetletja so zaznamovale tri dominantne tehnologije.
18 stoletje obdobje mehanskih strojev, ki so nastali v industrijski revoluciji.
19 stoletje je obdobje električne energije.
20 stoletje je zaznamovala informacijska tehnologija. Razvila so se telefonska omrežja, sledila
je iznajdba radia in televizije in na koncu računalniška industrija, ki je povezala računalnike s
kabelskimi in satelitskimi omrežji.
V najbolj preprostem primeru računalniško omrežje predstavljata dva računalnika, ki sta
povezana en z drugim preko medija, ki omogoča izmenjavo podatkov. Vsa računalniška
omrežja, ne glede na to kako visoko so razvita, temeljijo na tem enostavnem principu. Ideja,
da povežemo dva računalnika preko medija, se mogoče ne zdi nič posebnega. Vendar je
izkušnja dokazala, da je to eden največjih dosežkov v komunikacijah.
Pri računalniških omrežjih gre predvsem za potrebo po izmenjavi podatkov. Preden so izumili
omrežja, so uporabniki morali dokument natisniti ali kopirati na medij, da so ga lahko
posredovali drugim. Če so drugi želeli spremenili dokument, ni bilo enostavne poti, da bi vsi
imeli najaktualnejšo različico dokumenta. Takšno okolje je bilo in še vedno je znano pod
imenom samostojno okolje.
Kopiranje podatkov na diskete ali CD in dajanje le-teh drugim z namenom, da bi si ti kopirali
podatke na svoj računalnik, je bilo nekdaj znano pod vzdevkom sprehajalno omrežje (angl.
sneakernet). Ta zgodnja oblika računalniškega omrežja je še vedno obstaja in še danes se
veliko uporablja. Mogoče bo komu priklicala kakšen prijeten spomin.
Kljub temu, da obstaja več različnih načinov za povezavo računalnikov, poznamo v glavnem
dva tipa računalniških omrežij: omrežja enakovrednih računalnikov (peer-to- peer) in omrežja
strežnikov in odjemalcev (client/server).
Računalniško omrežje (ali skrajšano omrežje) je sistem računalnikov, ki so povezani zaradi
izmenjave podatkov in skupne rabe naprav (npr. tiskalnika) ali računalniških programov in
podatkov. Ključna izraza v definiciji sta izmenjava in skupna raba.
Omrežja delimo na:


lokalna (npr. omrežje določenega podjetja) in
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globalna (npr. internet).

15.1 LOKALNA OMREŽJA
Računalniška omrežja so uvrščena v eno od skupin v odvisnosti od velikosti, od funkcije in od
tehnologije prenosa podatkov. Lokalno omrežje (LAN) je osnovni gradnik vsakega
računalniškega omrežja. Lokalno omrežje lahko sega od enostavnega (dva računalnika, ki sta
povezana preko medija) do kompleksnega (na stotine povezanih računalnikov in perifernih
enot).
Značilnost lokalnih omrežij je v tem, da so to zasebna omrežja, ki se nahajajo znotraj neke
stavbe ali območja na razdalji nekaj kilometrov. Običajno imajo enotno administracijo. V
lokalnih omrežjih je tudi malo napak pri prenosu podatkov.

Slika 22: Primer lokalnega omrežja [29]

Večinoma se uporabljajo za skupno rabo datotek in tiskalnikov. Pogosto pa tudi za skupno
administracijo (domena), za zaščito pred zunanjim omrežjem, sporočanje.

15.1.1

Globalno omrežje

Primer globalnega omrežja je internet, ki povezuje različna lokalna omrežja in samostojne
računalnike. V današnjem času smo preko interneta vsi njegovi uporabniki povezani v
največje globalno omrežje. Vendar pa internet ni edina možna povezava lokalnih omrežij v
neko večje omrežje, ki mu pravimo globalno omrežje. Globalno omrežje je omrežje
računalnikov, ki se razprostira na velikih razdaljah. Nekatere povezave potekajo po
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telefonskih linijah ali celo preko satelitov. Prostrana omrežja pogosto povezujejo več lokalnih
omrežij v eno samo.

Slika 23: Lokalni in globalno omrežje [30]

15.1.2

TEHNOLOGIJA OPTIČNIH POVEZAV

Optična vlakna so izredno tanka steklena vlakna, po katerih lahko pošiljamo laserske impulze
na velike razdalje z izredno majhnimi izgubami. Tako lahko prenašamo podatke, govor ali
televizijski program. Revolucionarni razvoj in razširitev komunikacijskih ter informacijskih
sistemov in prenosa sporočil na velike razdalje je omogočil šele razvoj optičnih vlaken –
visoko zmogljivih tehničnih vlaken, v katerih signalov ne prenašajo elektroni, temveč
svetloba. Zaradi posebnih optičnih lastnosti omogočajo prenos svetlobnih signalov na velike
razdalje.[29]

15.2 TOPOLOGIJA OMREŽJA
Topologija je geometrijski načrt - oblika prenosnega medija. Sestavljajo jo vozlišča, ki so
aktivni elementi, ker izvajajo usmerjanje prometa, in prenosni kanali, ki so pasivni elementi,
saj podatke le pasivno prenašajo. Topologija omrežja močno vpliva na lastnosti omrežja.
Spoznali bomo nekaj najznačilnejših topologij omrežja.
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15.2.1

Enakovredno omrežja

Značilno za to omrežje je, da so računalniki in naprave v omrežju enakovredne in med seboj
izmenjujejo podatke. Vsaka naprava lahko komunicira s katerokoli napravo v omrežju in
izkorišča sredstva le-te (pogoni, diski, tiskalniki…), vse pa so med seboj enakovredne. Če
imate doma računalnik in vaši starši ali prijatelji na svojem domu, se lahko med seboj
povežete v omrežje “peer-to-peer”. Če imajo starši ali prijatelji tiskalnik, se lahko povežete z
njim in tiskate preko njega, torej uporabljate njegove periferne naprave. Vsi računalniki v
načinu “peer-to-peer” so med seboj enakovredni.[31]

Slika 24: Omrežje enakovrednih partnerjev [31]

Običajno “peer-to-peer” omrežje nima več kot 10, med seboj povezanih računalnikov.
v poslovnem svetu redko uporabljajo, saj ima sistem enakovrednih povezav računalnikov
številne slabosti:
•

ogrožena varnost podatkov,

•

delovanje omrežja ni zanesljivo (,

•

odvisnost uporabnikov od drugih uporabnikov

•

delovne postaje drugemu uporabniku lahko onemogoči tiskanj ipd..
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15.2.2

Topologija skupnega vodila

Omrežna topologija vodila je najbolj enostavna in nekje najcenejša vrsta omrežja (ponavadi je
to eternet), Zanj je značilno, da so vse naprave priključene na en sam skupen medij po
katerem poteka prenos podatkov vseh priključenih naprav. Povezane so pogosto v ravni liniji,
zato je topologija omrežja večkrat prikazana kot linearna. Medij je pogosto koaksialen kabel.
Značilnosti: preprosto priključevanje novih uporabnikov, niso potrebna posebna vozlišča,
težko je lokalizirati napako na vodilu v primeru prekinitve ali kakšne druge napake, je pa
omejena dolžina kabla. Zaradi delitve skupnega medija (vodila) lahko samo ena postaja
naenkrat oddaja v celotnem omrežju.
Sicer Okvara ali nedelovanje posameznega računalnika ne vpliva na delovanje omrežja, no
razen v primeru, če bi bila okvara računalnika takšna, da bi v omrežje pošilja nezaželene
signale.

Slika 25: Topologija skupnega vodila [31]

Največji problem v topologiji vodila je, da lahko en sam pokvarjen konektor, zaključni člen,
poškodovan ali pa je prekinjen kabel in to potem onesposobi celotno omrežje.

Prednosti topologije vodila so:
•enostavno za postavitev,
•omrežje je relativno poceni,
•uporablja manj kablov kot pri drugih topologijah, ponavadi samo enega.

Slabosti topologije vodila so:
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•težavno zamenjava medija in prestavljanja omrežja.
•mala toleranca pri težavah, zaradi majhne napake se lahko celotno omrežje poruši,
•težavno odkrivanje napak,
•omejena komunikacija naprav hkrati (več naprav ustvari upočasnitev),
•preveč konektorjev lahko povzroči izgubo signala.

15.2.3

Zvezda star

Danes je topologija zvezde najbolj razširjena oblika lokalnih omrežij. Pri tej topologiji so vse
postaje povezane v osrednje vozlišče ali zvezdišče.
Zvezdišče podatke, ki jih po kablu prejme od enega računalnika, pošlje vsem drugim, ne glede
na to, ali so jim namenjeni ali ne. Odločitev glede tega prepusti omrežni kartici.

Slika 26: Zvezdna topologija [31]

Zvezdna topologija je zelo občutljiva na izpad središčne točke, saj v primeru izpada zvezdišča
ne more komunicirati noben par računalnikov v omrežju. Zaradi tehnoloških omejitev tako
omrežje če ima priključenih veliko število postaj, postane počasno pri uporabi središčne točke
HUB-a (redko še uporabljena). Pri switch-u pa je ta hitrost bistveno večja saj ko prejema
podatke jih posreduje samo določeni komponenti.

Prednosti topologije zvezda so:
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Izpad uporabnika ne predstavlja posledic za ostale



namestitev je enostavna, vsaka naprava potrebuje le kabel, ki je povezan med njim in
zvezdiščem,



omrežje je prilagodljivo, napravo lahko dodamo ali odvzamemo med delovanjem
omrežja, ne da bi vplivali na ostale komponente omrežja,



v primeru, da se prekine povezava do določene komponente, lahko ostale komponente
nemoteno komunicirajo med seboj,



hitrost prenosa podatkov se giblje od 10 Mb/s do giga ali več,



odkrivanje napak je enostavnejše kot v drugih topologijah.

Slabosti topologije zvezda so:


V omrežju je potrebno veliko kablov.



Če se centralna točka pokvari, z njo priključene naprave ne delujejo in s tem
posledično celotno omrežje.

V primeru okvare centralne točke omrežja niti dva računalnika ne moreta komunicirati.
Strojna oprema je danes zelo zanesljiva in redki so primeri, ko se pokvari zvezdišče.

15.2.4

Topologija obroča (“ring”)

V omrežju topologije obroč je vsak računalnik priključen neposredno na sosednja računalnika
v omrežju. Vendar računalnik dobiva podatke samo od enega izmed njiju. Drugemu pa
podatke pošilja. Z logičnega stališča ima topologija videz obroča.
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Slika 27: Topologija obroča [31]

Podatki potujejo od enega računalnika do drugega le v eno smer, kot kaže slika. Dobra stvar
pri tem načinu je, da je polaganje kablov zelo preprosto, slabost pa ta da omrežje preneha z
delovanjem pri vsaki prekinitvi stika na kateremkoli kablu. Omrežje se prekine tudi pri
vsakem dodajanju novega računalnika. Še ena slabost pa je tudi ta, da je omrežje z novo
delovno postajo tudi zelo težko preoblikovati, ne da bi celotno omrežje zrušili. Zaradi teh
razlogov je to omrežje redko uporabljeno.
S tem omrežjem je povezano nekaj razlogov za in več razlogov proti. Pozitiven razlog je ta,
da je takšno omrežje zelo lahko vzpostaviti, zelo lahko je tudi odkrivanje napak. Računalnik
bo takoj vedel, če je prišlo do prekinitve toka, saj ne bo več prejemal podatkov od drugih
računalnikov. Na drugi strani pa je takšno omrežje zelo drago, saj je za priključitev vsake
delovne postaje potrebno veliko kablov, zelo težko ga je preoblikovati, predvsem pa ni
tolerance pri napakah. Že najmanjša napaka lahko poruši celotno omrežje.

15.2.5

kombinacija

Topologija kombinacija je v praksi najpogostejša.. Običajno je tako da v praksi kombiniramo
med funkcionalnostjo in samimi stroški. Tako kombiniramo različne tipe topologij. Eno
izmed možnih kombinacij je predstavljeno na sliki:
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Slika 28: Topologija kombinacij [31]

15.3 STIKALA (SWITCH)
Stikalo (switch) je v bistvu naprednejše od razdelilnika hub-a. V primerjavi z navadnimi
razdelilniki imajo switchi dve pomembni prednosti:


naprava, priklopljena na stikalo, lahko hkrati pošilja in prejema podatke, ob tem pa
stikalo poskrbi tudi za to, da je podatek, ki ga ena naprava pošilja, poslan samo tisti
napravi v omrežju, ki ji je podatek namenjen, povezave do drugih naprav pa so proste
in se po njih lahko prenašajo drugi podatki.



Naprava, ki je priključena na swich lahko izkoristi celotno pasovno širino, ki ji je na
voljo, medtem ko si pri priklopu z razdelilnikom –hub si vse naprave v omrežju delijo
pasovno širino.

Ker so switchi postali cenovno dosti ugodni, se hubi (običajni razdelilniki) počasi poslavljajo,
tudi iz manjših omrežij.
Računalniške komunikacije:tukaj imamo en primer
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Router/Usmerjevalnik je naprava ki med sabo povezuje/usmerja računalniška omrežja po
različnih protokolih in različnih vmesnikih.. Najmanjše naprave te vrste so ISDN ali ADSL
routerji, ta so za mala podjetja (SOHO) ali za doma in imajo načeloma en routing oz samo
izhod v WAN oz. internet...načeloma so to naprave ki jih je potrebno nastavit ali sprogramirat
da nam pravilno delujejo.
Večji oz. zahtevnejši imajo celo svoj operacijski sistem, najbolj znan je IOS - internetworking
operating system, podjetja CISCO, ki je tudi najbolj znano na področju routerjev in switchew.
Router je naprava, podatke bere in jih usmerja na osnovi IP naslova, medtem ko je switch ali
preklopnik naprava, ki komunicira preko MAC naslovov. Switchi se uporabljajo v enem
omrežju oz. subnetu (to so zadnje 3 številke od IP - številke - in načeloma ga ne moreš
uporabljat za povezovanje različnih omrežij).
Za povezavo različnih omrežji pa potrebujemo usmerjevalnik.

16 INTERNET
Internet si lahko predstavljamo kot gobelin. Vidimo lepe podobe, če pa ga obrnemo in
pogledamo z zadnje strani, vidimo veliko prepredenost z nitkami raznovrstnih barv – prava
mala zmešnjava. Nekaj takega je tudi pri internetu – računalniškem omrežju, ki se razprostira
po vsem svetu. V primerjavi z ostalimi elektronskimi sredstvi družbenega obveščanja internet
v sebi združuje vse, saj ga lahko spremljamo v tekstovni, grafični, slikovni, zvočni, video in
animirani obliki. Prednost pa je tudi v tem, da v vsakem trenutku ponuja dostop do informacij
in podatkov, ki krožijo med uporabniki in se nenehno posodabljajo.

Slika 29: Internetne povezave [32]
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Intranet je zasebno omrežje, največkrat ga uporabljajo ustanove in podjetja. Na ta način prek
spletnih protokolov na različne načine povezuje zaposlene. Večinoma opisujemo intranet kot
spletno stran za omejeno število uporabnikov. Intranet je Dostopen je znotraj posameznih
omrežij.
Dostop od zunaj je mogoč. Največkrat se uporablja VPN – “virtual private network”, lahko pa
tudi samo šifrirana (SSL) povezava z geslom.

16.1 EXTRANET
Extranet je oddaljeno omrežje, ki je z intranetom povezano varno preko interneta.


za komuniciranje uporablja znane varnostne mehanizme; tvorijo se nekakšni šifrirani
tuneli



večextranetov se lahko povezuje v zasebna omrežja (navidezna zasebna omrežja,
VirtualPrivateNetworks) virtualna privatna omrežja



primeri: bančništvo, povezava oddaljenih enot podjetij, elektronsko trgovanje med
podjetji ipd.

Slika 30: Različne omrežne povezave
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17 VARNOST RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV
Če pogledamo..Z razvojem računalništva in informatike nasploh pa s povezovanjem v internet
je problem varnosti postal še bolj pomemben kot včasih. Kaj se je spremenilo?


Napadalci so bolj usposobljeni in izobraženi ter imajo boljša orodja



Bolj smo odvisni od informacijskih tehnologij in več izgubimo kot nekdaj



Implementacija in upravljanje varnostne tehnologije je cenejše



Svet postaja manj vreden zaupanja

Za varnost moramo poskrbeti na naslednjih komponentah računalniškega sistema:


Odjemalec: Preprečiti moramo neavtoriziran dostop.



Omrežje: Preprečiti moramo prestrezanje zaupnih informacij.



Strežnik: Ne smemo dovoliti neavtoriziranega dostopa. Strežniku se lahko »zgodi«
tudi napad, ki povzroči takoimenovano »odklonitev storitve« (dos napadi) –gre
predvsem za obremenitev strežnika

Varnost mora upoštevati zunanje okolje sistema in sistem zaščititi pred:


Neavtoriziranim dostopom.



Zlonamernim spreminjanjem ali uničevanjem

17.1 VRSTE NAPADALCEV
Ko postavljamo en tak varnostni sistem moramo upoštevati dve vrsti napadalcev:
Zunanji napadalec


Potrebuje dostop do sistema



Delovati mora zelo hitro, da ga odkrijejo



Ponavadi Vgradi “zadnja vrata da ima dostop lahko še naslednjič..



On deluje v okolju, ki ga ne pozna ..

Notranji napadalec (navadno so to zaposleni)


Ta ima dostop do sistema



Deluje zato lagodno (se mu nikamor ne mudi)



Ima zagotovljen dostop v tudi v prihodnosti



On seveda dela v znanem okolju in
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Ve, kaj je pomembno

Če pogledamo Zunanji napad tukaj gre predvsem za:


Napadi virusov, črvov in drugih vsiljivcev, spam ipd..



Lahko pa tudi kraja računalnikov

Pri notranjih napadalcih pa gre največkrat za:


Razne Finančne goljufije, sabotaže, posredovanje pomembnih podatkov izven
organizacije ..lahko so razlogi čisto finančni..lahko pa so osebni..nezadovoljstvo v
organizaciji..ipd.

17.2 UKREPI PRED NAPAKAMI IN ZLORABAMI V LOKALNEM OMREŽJU
Da preprečimo napake in zlorabe v lastnem omrežju, ter omilimo škodo, ki zaradi tega lahko
nastane je potrebno varovati je potrebno vsakršne podatke, tudi javno dostopne.

17.2.1

Arhiviranje in restavriranje podatkov

Za primer brisanja ali spreminjanja podatkov po pomoti, okvar delovanja strojne opreme in
drugih nepredvidenih dejavnikov redno izdelujemo varnostne kopije podatkov. Varnostne
kopije omogočajo povrnitev podatkov, vendar ne nujno vseh. Če so se v času med izdelavo
varnostne kopije in ugotovljeno napako podatki dodajali ali spreminjali, so s tem nastale
razlike med arhiviranimi in delovnimi podatki. Zato je potrebno v primeru uporabe varnostnih
kopij manjkajoče podatke ponovno vnesti v računalnike.
V zahtevnejših poslovnih okoljih, kjer si ne moremo privoščiti zastojev pri delu, se podatki
ves čas kopirajo na vzporedno delujoč sistem, ki je v primeru odpovedi glavnega sistema
sposoben prevzeti vse njegove naloge. Organizacije, ki potrebujejo takšne rešitve, so npr.
banke, državna uprava, pa tudi velika podjetja, kjer se opravi veliko transakcij na minuto,
zbirke podatkov pa se hitro spreminjajo.[30]

17.2.2

Omejevanje dostopa do podatkov in določanje pravic

Če do nekih podatkov, ki jih pri svojem delu ne potrebujemo, ne moremo dostopati, jih tudi
ne moremo po pomoti (ali pa namerno) zbrisati.
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Precej logično je torej, da je potrebno uporabnikom:
•

omejevati dostope do podatkov (kdo lahko do česa dostopa) in

•

dajati pravice, kaj lahko s podatki, do katerih dostopa, počne (npr. jih le bere, jih
smespreminjati, jih sme brisati).

Delavka na okencu matičnega urada lahko npr. državljanu spremeni naslov stalnega bivališča,
ne more pa ga izbrisati iz registra prebivalcev. Pri občutljivih podatkih je potrebno spremljati,
kdo od pooblaščenih uporabnikov je izvršil določene spremembe podatkov in kdaj.
Vsak uporabnik lokalnega omrežja ima svoj uporabniški račun, na katerega so vezane
omejitve in pravice, ki jih ima do posameznih virov (npr. diski, mape, datoteke, tiskalniki,
programi, zbirke podatkov, internet6 …) v sistemu. Po prijavi v omrežje (običajno na podlagi
uporabniškega imena in gesla) uporabnik vidi le to, kar pri svojem delu potrebuje oz. kar sme
uporabljati.[30]

17.2.3

ZAŠČITA RAČUNALNIŠKEGA SISTEMA

Internet ni spremenil le načina poslovanja ampak tudi odnos podjetij do zaščite svojih
podatkov in računalniških omrežij. Potrebni so novi načini zaščite informacijskih sistemov in
shranjenih podatkov.
Z veliko bolj razvejanimi notranjimi omrežji, povezanimi z oddaljenimi enotami, dobavitelji
in kupci, je vedno teže zagotoviti enoten sistem varovanja dostopa do celotnega
računalniškega omrežja. Hkrati z zahtevami za strožji nadzor dostopa do omrežij, rastejo tudi
zahteve uporabnikov, ki želijo čim manj omejitev pri dostopu do interneta.
Podjetja zato potrebujejo sistem – t.i požarni zid, ki omogoča enostavno nastavljanje pravil za
kontrolo dostopa do svojega omrežja iz zunanjih omrežij (internet), nadzor nad notranjim
omrežnim prometom in lastno povezavo v svet. Poleg tega mora izbrani sistem zagotavljati
denimo tudi zaščito pred računalniškimi virusi, podpirati navidezna zasebna omrežja,
zaznavati poskuse vdorov v omrežje in podpirati številne načine avtentikacije.
Sodobne rešitve omogočajo:
•

sistem za zaščito omrežja pred zunanjimi vdori,

•

podporo za navidezna zasebna omrežja (VPN),
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•

avtentikacija za varno vključevanje oddaljenih, mobilnih in zunanjih uporabnikov, ki
dostopajo do zavarovanega dela računalniškega omrežja preko interneta,

•

zakrivanje naslovov vašega notranjega omrežja pred ostalimi uporabniki interneta,

•

pregledovanje vsebine prenesenih podatkov v realnem času zagotavlja dodaten način
zaščite omrežja, saj denimo lahko odkrije računalniške viruse, še preden vstopijo v
vaše računalniško omrežje.

17.2.4

Zaščita pred računalniškimi virusi

Poleg požarne pregrade potrebujemo še učinkovito protivirusno programsko opremo, ki
omogoča ščitenje celotne infrastrukture: delovnih računalnikov, prenosnih računalnikov,
dlančnikov, datotečnih strežnikov in elektronske pošte. Rešitev mora omogočiti enostavno
implementacijo, centralizirano vzdrževanje in celoviti nadzor. Sodobne protivirusne rešitve ne
omogočajo samo odkrivanje virusov, ampak tudi zaščito pred spyware, adware, phishing
napadi in drugo škodljivo kodo.

Slika 31: Požarni zid [33]

Požarni zid je prva obramba dostopa do vašega informacijskega sistema. Vendar pa običajni
požarni zidovi ne pregledujejo same vsebine prenesenih informacij. Tako lahko denimo
elektronsko sporočilo ustreza vsem varnostnim pogojem za dostop do poštnega strežnika v
resnici pa prenaša pripet računalniški virus. Protivirusna programska oprema v realnem času
na požarni pregradi in poštnem strežniku odkriva viruse, potencialno nevarne programe in
komponente ob vstopu v vaše računalniško omrežje.
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Poleg tega je potrebno ščititi še druge možne načine okužbe: komunikacijo med uporabniki v
realnem času (IM), brezžična omrežja, izmenjavo datotek (USB ključi, zunanji diski, CD in
DVD mediji), itd. Zato je zelo pomembno ščititi še ostale ranljive točke infrastrukture, to so
delovni računalniki, prenosni računalniki, dlančniki in datotečni strežniki.

17.2.5

Sistem za preprečevanje vdorov

Varnostni inženirji so se osredotočili na varnost informacijskega omrežja, saj se nove grožnje
in nevarnosti nenehno ponavljajo. Danes se podjetja soočajo z izzivom, kako se zaščititi proti
novemu valu napadov, kar povečuje kompleksnost in sposobnost podjetij. Zaščita proti vedno
več napadi je dandanes velik izziv zaradi naslednjih faktorjev:
Danes je večina napadov izvedeno z napredno tehnologijo samo- propagiranja z namenom
okuženja čim bolj učinkovito in hitro. To pomeni, da je Zero Day napad danes bolj
problematičen kod kdaj koli prej.
Napadalci obidejo požarni zid in izkoristijo standardne protokole (HTTP, SMTP) kot kanale
napada v podjetje. Veliko teh napadov se zgodi kot del vsakodnevnega prometa na
aplikacijskem nivoju. Odkrivanje teh napadov zahteva zmožnosti kot so temeljit pregled
prometa in analizo protokola.
Z neštetimi novimi aplikacijami, ki se instalirajo v podjetjih, varnostni inženirji zelo težko
sledijo neprestanim možnim vdorom. Mnoge nove aplikacij, kot so recimo komunikacija v
realnem času (IM) ali internetna telefonija (VoIP), lahko z nedovoljeno/nepravilno uporabo s
strani uporabnikov narediti delo varnostnih inženirjev še težje. Vedno večje število aplikacij
kombiniranih z različnimi možnostmi napada pomeni, da postaja vedno bolj pomembno
napade preprečevati, kot jih odkrivati.
Zaščititi podjetje je zelo zahtevno in kompleksno. Tradicionalni požarni zidovi, navidezna
privatna omrežja (VPNs) in protivirusna programska oprema so kritičen del v kakršnihkoli
varnostnih infrastrukturah, ampak so nezadostni glede na dandanašnje varnostne izzive.
Sistem za preprečevanje vdorov (IPS) ni samo pomemben, temveč tudi nujno potreben za
varnostno arhitekturo.
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17.3 VARNOSTNI STANDARDI
Vrednost informacije izvira iz treh glavnih lastnosti ali kvalitet:
•

zaupnost,

•

neokrnjenost

•

razpoložljivost (ang. confidentiality, integrity and availability).

Informacijski sistem je sestavljen iz treh glavnih delov:
•

strojne opreme,

•

programske opreme

•

standardov informacijsko varnostne industrije, ki se uporablja kot mehanizem zaščite
in preprečitve na treh ravneh: fizičnem, osebnostnem in organizacijskem. Zaposleni
(administratorji, uporabniki, operater) se morajo zavedati, kako uporabljati produkte,
da se zagotovi informacijska varnost znotraj organizacije.

Slika 32: Varnsot informacijskih sistemov [34]

Informacijska varnost pomeni varstvo podatkov in informacijskih sistemov pred nezakonitim
dostopom, uporabo, razkritjem, ločitvijo, spremembo ali uničenjem. Informacijska varnost je
smatrana kot zaupnost, neokrnjenost in razpoložljivost podatkov ne glede na njihovo obliko:
elektronsko, tiskano ali katero drugo.

83

Javne institucije in privatna podjetja kopičijo velike količine zaupnih informacij o njihovih
zaposlenih, strankah, proizvodih, raziskavah in finančnem položaju. Večina teh informacij je
zbrana, obdelana in shranjena na računalnikih in prenesena skozi mreže na druge računalnike.
Zaupni podatki o poslovnih strankah ali financah nove proizvodne linije bi lahko padli v roke
konkurenta, posledično pa v izgubo posla. Varovanje zaupnih podatkov je tako poslovna, kot
v mnogih primerih tudi etična in pravna zahteva. Za posameznika je opazen vpliv
informacijske varnosti na zasebnost, ki pa se v različnih kulturah obravnava različno.
Področje informacijske varnosti postaja v zadnjih letih vedno bolj pomembno. Podjetja se
začenjajo zavedati pomembnosti integritete in neokrnjenosti informacij s katerimi poslujejo.
Te informacije želijo ustrezno zaščititi, seveda z namenom ohraniti in razvijati svoje
poslovanje v naprej.
BS7799/ISO 17799/ISO27001 standardi so združljivi z drugimi upravljalskimi sistemi kot so
ISO 9001:2000 in ISO 14001:1996. Povezava z ISO 9001:2000 in ISO 14001:1996 je v
primeru, da podjetje že obvladuje procese v okviru teh standardov tudi izhodišče pri vpeljavi
BS7799/ISO 17799/ISO27001.
Osnovni principi informacijske varnosti so zaupnost, neokrnjenost in razpoložljivost poznano
kot CIA triada (ang. confidentiality, integrity and availability).

Uvajanje ISMS lahko vsebuje:

Pregled varnostnega stanja informacijskega sistema.
•

Pregled načeloma lahko vključuje tehnični, dokumentacijski in organizacijski pregled
varnosti informacijskih sistemov v organizaciji skladno s standardi ISO / IEC 27001 in
ISO / IEC 17799

•

z namenom varnostnega pregleda se lahko izvede penetracijski test in pregleda
dokumentacijo z namenom odkritja neskladnosti z varnostnimi standardi

•

izdela se priporočila, s katerim si pomagamo odpraviti varnostne pomanjkljivosti

Ocena tveganj
•

v podjetju vedno obstaja tveganje za primer izgube ali zlorabe informacij
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•

izdela se oceno tveganja, ki za posamezno podjetje ali ustanovo predstavlja izguba ali
zloraba informacij

•

oceni se škoda, ki lahko nastane ob izgubi ali zlorabi informacij ali informacijskih
sistemov

Primer priprave varnostne politike
•

izdela se varnostna politika po standardu ISO/IEC 27001:2005 in ISO/IEC 17799

•

implementira se varnostna politika v podjetje

•

izdelana varnostna politika bo osnova za pridobitev certifikata ISO 27001

•

zaradi pridobljenega certifikata podjetje postane vredno zaupanja in v očeh poslovnih
partnerjev pridobijo dodatni ugled

Načrt neprekinjenega poslovanja zajema, da tečejo procesi neprekinjeno brez motenj.
Poznavanje koristi ISMS za podjetje je ključno za uspešno implementacijo sistema. Zaposleni
in vodstvo morajo biti ozaveščeni o pomenu informacijske varnosti.
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18 ELEKTRONSKO PODPISOVANJE DOKUMENTOV
Za izvedbo varnega elektronskega podpisa potrebujemo kvalificirano digitalno potrdilo.
Digitalna potrdila so digitalni identifikacijski dokumenti. Primerjamo jih lahko z osebno
izkaznico, le da so prirejeni za uporabo v digitalnem svetu.


Je sodobna alternativa klasičnim osebnim identifikatorjem (osebna ali zdravstvena
izkaznica, potni list, bančna kartica, ...).



V bistvu je to računalniški zapis, ki vsebuje podatke kot so ime, priimek, e-naslov, ...
in tako vedno identificira osebo, ki je imetnik potrdila.



Digitalna potrdila uporabljamo za elektronsko podpisovanja dokumentov, šifriranje
zaupnih podatkov, e-bančništvo, storitve e-uprave….

Digitalno potrdilo lahko pridobite pri overiteljih oz. izdajateljih digitalnih potrdil. Slovenski
overitelji kvalificiranih digitalnih potrdil so SIGOV-CA, SIGEN-CA, POŠTA®CA,
HALCOM-CA, AC NLB. Overitelju oddate zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila, on
preveri vašo identiteto in vam izda digitalno potrdilo.

18.1 ELEKTRONSKI PODPIS
Pod pojmom digitalni/elektronski podpis danes najpogosteje razumemo dokument, ki je
šifriran z avtorjevim zasebnim ključem po postopku asimetričnega šifriranja. Več o tem
poiščite na spletni strani Vlade RS, s pomočjo iskalnika, ali na spletnem naslovu:
www.gov.si/cvi/slo/ep/predst28112000/sel.pps.
Digitalni podpis nam ne zagotavlja zasebnosti podatkov. Osnovna funkcija digitalnega
podpisa je dokazovanje identitete podpisnika elektronskega dokumenta in zagotavljanje
celovitosti podatkov oziroma zaščite pred spreminjanjem vsebine e-dokumentov.

18.2 HRANJENJE KVALIFICIRANEGA DIGITALNEGA POTRDILA IN
ZASEBNEGA KLJUČA
Kvalificirano digitalno potrdilo in zasebni ključ hranimo v obliki datoteke na disku
računalnika ali na pametni kartici. Zaradi varnosti je potrebno nepooblaščenim osebam
preprečiti možnost dostopa do te datoteke. Praviloma jo dodatno zavarujemo z geslom. Če
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pametno kartico izgubimo in jo nepošteni najditelj poskuša uporabiti, se kartica običajno
zaklene po treh poskusih vpisa napačnega gesla.
Če imamo certifikat shranjen v datoteki na disku in zamenjamo računalnik, ga moramo
prenesti s starega računalnika ali medija (npr. zunanji disk, USB ključ), na katerega smo ga
predhodno shranili. Tega pa ne moremo storiti, če nismo na prvotni računalnik certifikata
shranili tako, da ga bo možno kasneje izvoziti.

18.3 ŠIFRIRANJE
Šifriranje (kriptografija) onemogoča osebi, ki je prestregla šifrirano sporočilo, da iz njega
pridobi originalno sporočilo.
Šifriranje je torej ko spremenimo sporočila v obliko, ko se ga da prebrati le s pomočjo
šifrirnega ključa. Danes sta v uporabi dve obliki šifriranja, in sicer simetrično in asimetrično
šifriranje.
Pri simetričnem šifriranju je ključ za šifriranje in dešifriranje sporočila enak.
Primer simetričnega šifriranja je geslo (številka) pri bančni kartici. Pošiljatelj in prejemnik
uporabljata enak ključ (simetrični ključ), ki ga smejo poznati samo osebe, ki so pooblaščene
za šifriranje ali dešifriranje določenega sporočila. Poglavitna slabost tega načina je, da
moramo imeti za vsakega uporabnika, s katerim želimo varno komunicirati, poseben ključ.
Poleg tega pa pri simetričnem šifriranju prejemnik tretjemu ne more neizpodbitno dokazati,
kdo je pošiljatelj, kajti prejemnik ima vse šifrirane podatke, s katerimi lahko sporočilo
ponaredi (dve osebi imata enaka ključa). Pošiljatelj in prejemnik si morata zaupati in imeti
zanesljivo pot za izmenjavo ključa. Če želimo zagotoviti varno komunikacijo, mora biti ključ
tudi varno dostavljen udeležencem komunikacije.
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