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POVZETEK
Arnesove spletne aplikacije so za šolsko in raziskovalno sfero brezplačne, zato se nam
je zdelo pomembno pridobiti uvid, v kolikšni meri jih osnovnošolski učitelji uporabljajo
ali vsaj poznajo.
Pogoj za brezskrbno uporabo teh pa je osveščenost o varni uporabi spleta, kar smo
želeli podrobneje raziskati v drugem delu empiričnih raziskav.
Teoretični del smo namenili osnovni predstavitvi pojmov, povezanih s spletom in
spletnimi aplikacijami, kot je delovanje medmrežja, oblačnih storitev in medmrežja
stvari. Poglave o Zavodu Arnes pa je namenjeno lažjemu razumevanju empirične
raziskave.
Namen kvantitativne študije je bil ugotoviti, v kolikšni meri osnovnošolski učitelji
poznajo Arnesove brezplačne spletne aplikacije. Prav tako pa je bil namen tudi
ugotoviti, ali so dovolj osveščeni za varno rabo spleta, kar posledično vpliva na varnost
podatkov v e-redovalnici in e-dnevniku.
V raziskavo je bilo vključenih 63 učiteljev iz različnih slovenskih osnovnih šol, ki so v
šolskem letu 2017/18 poučevali na osnovni šoli v katerem koli razredu. V vzorec smo
poskušali dobiti učitelje različnih starosti, saj smo želeli narediti primerjavo med tremi
starostnimi razredi učiteljev. V prvi razred smo vključili učitelje stare od 21 do 35 let,
drugi razred so sestavljali učitelji stari od 36 do 50 let, zadnjega pa starejši od 51 let.
Študija temelji na anketnem vprašalniku, katerega razultate smo obdelali s pomočjo
Microsoft Excela in programa IBM SPSS Statistics. Raziskava o poznavanju Arnesovih
orodij je pokazala, da najstarejši učitelji v primerjavi z mlajšima skupinama prevladujejo
pri uporabi Arnesove elektronske pošte in orodja Arnes splet. Najmlajši učitelji pa zato
največ uporabljajo Oblak 365 in pa Filesender. V povprečju pa največ izmed vseh
starostnih razredov učiteljev programe samo pozna, manj pa jih tudi uporablja, ali pa
jih sploh ne pozna. Niti enega izmed petih orodij pa ne uporablja kar slaba tretjina
učiteljev.
Analiza varne uporabe spleta med osnovnošolskimi učitelji pa je pokazala, da ti v
povprečju precej varno uporabljajo splet. Velika večina je izpolnila več kot polovico
kriterijev. Največja neosveščenost pa se je pokazala pri omembi imena otroka ali
hišnega ljubljenčka na Facebooku, ki morda vodi do izdaje dela gesla in pa pri ravnanju
z neznanim USB ključkom, na katerem se morda nahaja zlonamerna koda. Ugotovili
pa smo tudi, da so mlajši učitelji bolje osveščeni o varnosti na spletu.

KLJUČNE BESEDE: računalništvo v oblaku, spletne aplikacije Zavoda Arnes, varnost
na spletu, delovanje medmrežja, medmrežje stvari
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ABSTRACT
Web applications of ARNES, Academic and Research Network of Slovenia, are free
for Slovenian schools and researchers. For this reason, it was important for us to gain
insight to what extent primary school teachers in Slovenia use or at least know them.
Fundamental condition for the carefree use of these is the awareness of the safe use
of the web, which we wanted to explore more in detail among the teachers in the
second part of the empirical research.
Theoretical part was devoted to a basic presentation of the concepts related to the web
and web applications, such as the infrastructure and protocols of the Internet, cloud
services and the Internet of Things. The ARNES section is intended to facilitate the
understanding of empirical research.
The purpose of the quantitative study was to determine the extent of familiarity of
ARNES free online applications by school teachers. The purpose was also to
determine whether they are sufficiently aware of the safe use of the internet, which
might affect the security of data in the e-markbook and other important school edocuments.
The survey included 63 teachers from various Slovenian elementary schools, who
taught in the school year 2017/18 at elementary school. In the sample, we tried to get
teachers of different ages, as we wanted to make a comparison between three different
age groups of teachers. In the first group we included teachers aged from 21 to 35, the
second group consisted of teachers aged 36 to 50, and the last one over the age of
51.
The study is based on a survey questionnaire, the results of which were processed
using Microsoft Excel and IBM SPSS Statistics. A survey about the knowledge of
ARNES tools has shown that compared to younger groups, the oldest teachers from
the sample dominate using ARNES e-mail and ARNES web tools. The youngest
teachers mostly use the Oblak 365 (similar to Office 365) and the Filesender. On
average, the majority of all age groups of teachers are only familiar with programs, but
they are less likely to use them, or they do not even know them. Of the five tools none
is used by just a third of teachers.
The analysis of the safe use of the internet among primary school teachers showed
that they are quite secure on the web. The vast majority met more than half of the
criteria. The biggest weakness has been shown mentioning the name of a child or pet
on Facebook, which may lead to leaking one part of the password. They also have
trouble dealing with an unknown USB stick that may contain a malicious code. We also
found that younger teachers are better informed about online safety.

KEYWORDS: cloud computing, web applications of the ARNES, online safety,
Internet infrastructure and TCP/IP, the Internet of Things
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1 UVOD
Živimo v obdobju vse hitreje spreminjajoče se tehnologije, zato je pomembno, da z njo
ostajamo v koraku. Računalništvo v oblaku je ena izmed takih tehnologij, saj nam
vztrajno spreminja način upravljanja s programi in podatki. Osnovnošolski učitelji na
vsakodnevni ravni uporabljajo elektronsko redovalnico oz. elektronski dnevnik. Za
dostopanje do take aplikacije v oblaku potrebujemo spletni brskalnik in povezavo z
medmrežjem, saj se strežniki, ki jo gostijo, lahko nahajajo precej daleč od nas, morda
na drugi strani države, morda pa celo na drugem koncu sveta.
Nujnost uporabe spleta za dostop do programov v oblaku pa s seboj prinaša tudi
določene nevarnosti. Potrebno je razumeti in poznati načine, na katere si lahko
nepridipravi preko spleta pridobijo dostop do naših podatkov, da se pred njimi
zavarujemo in s tem znatno zmanjšamo možnost zlorabe. Statistično gledano je
najšibkejši člen obrambe pred zlikovci prav uporabnik - posameznik, zato je pri tem še
toliko bolj pomembno osveščanje učiteljev. Zavedamo se, da ocene v redovalnici
hekerjem ne predstavljajo tako zanimive tarče kot polni bančni računi. Vseeno pa je
učiteljevo znanje o varni rabi spleta pomembno in ne vpliva samo na varnost šolskih
dokumentov. Učitelji lahko svoje znanje potem uporabijo tudi pri izobraževanju svojih
učencev, ki z vse zgodnejšo uporabo pametnih telefonov, tablic in računalnikov
vstopajo v svet spleta vedno bolj ranljivi. Osveščen in izobražen učitelj na področju
varnosti na spletu lahko svoje učence opozori in pripravi na premišljeno rabo spletnih
storitev. To še toliko bolj velja za razrednega učitelja.
V teoretičnem delu magistrskega dela kot predznanje predstavljamo delovanje
medmrežja, predvsem njegov sklad protokolov (TCP/IP model), ki jih uporablja za
svoje delovanje. V poglavju o računalništvu v oblaku poleg osnovnih značilnosti
podrobneje predstavimo storitvene modele in vrste oblakov. Sledi poglavje o
medmrežju stvari, ki je z računalništvom v oblaku povezano bolj kot si na prvi pogled
predstavljamo, temu pa sledi poglavje o varnosti in zaščiti na spletu. V zadnjem
teoretičnem poglavju predstavljamo slovenski Zavod Arnes, ki učiteljem brezplačno
ponuja »oblačne« aplikacije. Povod za tematiko magistrske naloge je bila prav slaba
raziskanost Arnesovih storitev na področju njegove uporabe. Zavod Arnes namreč
zagotavlja kar nekaj svojih spletnih aplikacij, ki ponujajo primerljivo uporabniško
izkušnjo s programi tujih velikanov, kot je Google.
V okviru te magistrske naloge smo izvedli študijo, katere prvi cilj je bil izvedeti, v kolikšni
meri osnovnošolski učitelji uporabljajo oz. poznajo Arnesove brezplačne spletne
aplikacije. Prav tako smo želeli izvedeti, ali so učitelji osnovnih šol dovolj osveščeni za
varno uporabo spleta, ki je pomembna za neogroženo delovanje aplikacij v oblaku kot
sta e-redovalnica in e-dnevnik. V ožjem nas zanima tudi razlika v uporabi Arnesovih
orodij glede na starost učiteljev ter primerjava (ne)varne uporabe spleta prav tako
glede na starost vzorca. Raziskali bomo tudi, ali učitelji, ki poznajo oz. uporabljajo
Arnesove oblačne storitve, tudi varneje uporabljajo splet.
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2 DELOVANJE MEDMREŽJA
Islovar, slovenski terminološki slovar informatike, razlaga besedo medmrežje (angl.
internet) kot po svetu porazdeljen komunikacijski sistem. Ta temelji na
telekomunikacijskem omrežju, ki deluje na osnovi TCP/IP protokolov. Beseda internet
je okrajšava daljše inačice besede internetwork (Islovar, 2017).
Uporaba medmrežja in njegovih storitev se današnjemu človeku zdi precej enostavna.
Obisk določene spletne strani ali družabnega omrežja tako ne zahteva veliko znanja.
Da je medmrežje postalo tako enostaven za uporabo, pa je bilo najprej potrebno razviti
kompleksno strojno in programsko opremo. Načrtovanje tehnologij, ki nam omogočajo
uporabo današnjega spleta, se je pričelo v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Do
izgradnje prvega komercialnega medmrežja pri projektu NSFNet v poznih osemdesetih
letih je tako preteklo več kot 20 let priprav (Severance, 2015).

2.1 Zgodovina telekomunikacije
»Izraz telekomunikacije izhaja iz starogrške predpone tele, ki pomeni daleč, in latinske
besede communicatio, ki pomeni sporočilo. Gre torej za prenos sporočil oziroma
podatkov na daljavo« (Hercog, 2013).
Zaradi lažjega razumevanja delovanja sodobnega medmrežja bomo pogledali, kako
so ljudje in računalniki komunicirali med seboj v preteklosti z uporabo različnih
tehnologij. Zgodovina razvoja telekomunikacijskih omrežij sega dolgo nazaj v
preteklost.
V zahodnem svetu prvi zgodovinski opisi segajo v 5. stoletje pred našim štetjem, ko je
starogrški dramatik Ajshil dokumentiral uporabo prižiganja ognja. To je služilo kot
opozorilo pred prihajajočo perzijsko vojsko preko današnjih Dardanel, kar jim je
prihranilo nekaj časa za postavitev obrambe. Sistem so nato tri stoletja kasneje po
pričevanju zgodovinarja Polybiusa nadgradili z uporabo desetih bakel, s katerimi so
lahko sporočili več različnih dogovorjenih znakov (Hercog, 2013).
Pred elektromagnetnim telegrafom je v 18. stoletju prišel v uporabo telegraf, ki je bil
osnovan na vidnih signalih. S prepogibanjem palic v sklepih sta brata Chappe iznašla
napravo, s pomočjo katere je signal (z različnimi koti v prepogibih za različne črke)
preko opazovalnih postaj prepotoval 900 kilometrov v osmih minutah (Coe, 2003).
Nova era, ki je zamenjala prenašanje vidnih signalov za elektromagnetne valove, je
nastopila z 19. stoletjem in uporabo izuma Samuela Morsa – telegrafa. Ta je kot prvi v
zgodovini iz dejavnikov vpliva na kakovost sporazumevanja izločil vremenski vpliv,
sporočila pa so za razliko od prejšnjih v hipu dosegla naslovnika. Sledila je uporaba
telefona, ki je uporabo nadgradil s sočasnim glasovnim prejemanjem in oddajanjem –
t. i. storitev v realnem času (Lubrano, 2013).
Za začetek uporabe telefona je bilo ključno, da so ljudje živeli blizu telefonske centrale,
v kateri so skrbeli za povezavo z ostalimi telefoni. To so storili tako, da so za trajanje
klica med seboj povezali žici. Za pogovore z oddaljenimi kraji so skrbele takrat še kar
neizolirane bakrene žice, ki so bile po zraku napeljane s pomočjo drogov. Kolikor je
bilo na drogu kablov, toliko je lahko bilo hkrati pogovorov. Kasneje so s t. i. filtri
omogočili več hkratnih pogovor po eni žici (Severance, 2015).
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Slika 1: Telefonski drogovi - kolikor kablov, toliko pogovorov (https://arunnersstory.com)

S prehodom 19. v 20. stoletje je človeštvo pridobilo prvi brezžični telegrafski sistem, ki
je bil predhodnik današnjim mobilnim omrežjem. Temu je v dvajsetih letih sledil izum
radia, ki je pričel nuditi prenos zvoka (Vidmar, 2011).

2.2 Zgodovina komuniciranja med računalniki
Na začetku je komuniciranje potekalo le med dvema računalnikoma preko kabla.
Podatki, ki so jih hoteli prenesti, so bili postavljeni v vrsto in nato poslani, ko so prišli
na vrsto. Pogovor med računalnikoma v različnih stavbah je omogočal najet kabel, ki
ga je za visoko najemnino nudil telefonski ponudnik. Povezava je lahko delovala tudi
na daljše razdalje, vendar je cena najema postala zelo visoka (Severance, 2015).
V sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja so si akademiki iz različnih
univerz po svetu preko kabla pošiljali sporočila iz enega računanika na drugega. Ker
pa je daljava precej podražila komunikacijo so uvedli prenašanje podatkov, ki je
potekalo zaporedno preko več različnih računalnikov namesto enega dolgega kabla.
Tako je podatek potoval preko množice računalnikov, ki so se morali strinjati, da bodo
shranili ta podatek in ga posredovali naprej računalniku, bližje ciljnemu. Pot je lahko
trajala minuto ali pa celoten dan (Store and forward, 2017).
Pomembna inovacija, ki je prinesla hitrejše pošiljanje, je bila razbitje sporočila na
manjše fragmente, imenovane paketi. To je posledično zmanjšalo tudi potrebno
shrambo za skladiščenje podatkov na vmesnih računalnikih, saj so paketi precej
manjši, na računalniku pa ostanejo le nekaj stotink sekunde (Severance, 2015).

Slika 2: Pošiljanje paketov (Severance, 2015)
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Z izumom paketov se je pričel tudi razvoj usmerjevalnikov (angl. router), ki te vodijo do
ciljnega prejemnika preko različnih vozlišč. Oppliger (2003) definira usmerjevalnik kot
medmrežno napravo, ki jo poganja specializiran sistem za usmerjanje paketov med
dvema ali več fizično ločenima segmentoma. Ta usmerja paket na naslednji
usmerjevalnik, bližje cilju, dokler ta ne pride do končnega prejemnika.
Z izgradnjo in postavitvijo sistema usmerjevalnikov je uporaba medmrežja postala
širše dostopna, saj je bilo od tedaj potrebno računalnik povezati z enim samim
usmerjevalnikom, ki je poskrbel za nadaljno povezavo z ostalimi računalniki v omrežju.

2.3 Arhitekturna zgradba omrežja (TCP/IP model)
Izgradnja tako kompleksnega sistema kot je medmrežje, je zahtevala deljenje dela na
manjše probleme, ki se jih je dalo reševati samostojno, na koncu pa so rešitve povezali
v celoto. Tako so inženirji problem razdelili na štiri dele: sloj dostopa do omrežja,
internetni sloj, transportni sloj in aplikacijski sloj.
2.3.1 Sloj dostopa do omrežja (angl. The link layer)
Sloj skrbi za povezovanje in prenos sporočila med najbližjima napravama v omrežju –
med računalnikom in usmerjevalnikom. V primeru uporabe mobilnega telefona to
pomeni prenos do stolpa, oddaljenega nekaj kilometrov, pri prenosniku pa to pomeni
povezovanje z WiFi dostopno točko, oddaljeno nekaj metrov, ki skrbi za brezžično
omrežje v določenem prostoru (Severance, 2015). Zaradi uporabe različnih vrst
tehnologijj in s tem protokolov, ki skrbijo za povezavo naprav v omrežje (LAN, xDSL,
najeti vodi …) na tem nivoju ne obstaja enoten medmrežni standard (Hercog, 2013).
Islovar (2017) razlaga besedo protokol kot »pravila pri izmenjavi podatkov med
napravami v omrežju oz. predpisano zaporedje postopkov za izvajanje procesov.«

Slika 3: Sloj dostopa do omrežja (https://depositphotos.com)

Sloj dostopa do omrežja si po navadi deli več skupnih naprav (na primer računalnik,
telefon, prenosnik in tablica v domačem WiFi omrežju), njihove poti pa se zato križajo
pri »vstopni točki« na medmrežje, usmerjevalniku. Tam tako nastane problem, ko želijo
naprave istočasno poslati podatke, to pa lahko vodi do trkov. Rešitev za to se nahaja
v zgoraj omenjenih paketih. Denimo, da želimo istočasno naložiti slike iz treh različnih
naprav. Potem bodo te razdeljene na manjše pakete. Vsaka naprava bo izmenično
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poslala po en paket, dokler ne bodo vsi paket poslani, s čimer se izognemo večjemu
čakanju v vrsti (Severance, 2015).
Za to so inženirji razvili enostavno rešitev z imenom »Carrier Sense Multiple Access
with Collision Detection«, krajše CSMA/CD. Posledično lahko računalnik, ki želi poslati
podatek najprej, posluša, če katera koli druga naprava že zaseda omrežje s
pošiljanjem podatkov. Če ne, potem računalnik prične s pošiljanjem podatkov, medtem
pa še naprej posluša, če je omrežje še vedno prosto. Pri sočasnem vstopu drugega
računalnika v omrežje oba obstaneta za nekaj naključno določenih trenutkov,
določenih s strani usmerjevalnika in nato pričneta z izmeničnim pošiljanjem paketov.
Po istem principu deluje tudi pošiljanje SMS sporočil na telefonu, ki se morajo v tem
prvem koraku prebiti do oddajnega stolpa (Cisco, 2017).
Vse naprave povezane v medmrežje so ob izdelavi določene s serijsko številko, MAC
naslovom (angl. MAC ali Media Access Control). Ta je vpisana v strojno opremo
omrežne naprave. Naslov prepoznamo po značilnem zaporedju številk in črk
(šestnajstiški zapis števil) ter znakov za dvopičje – 0f:2a:b3:1f:b3:1a – pri čemer prva
polovica znakov predstavlja izdelovalca strojne opreme, kot je Apple ali Lenovo
(Naslov MAC, 2017).
Naslov MAC si lahko predstavljamo kot naslov, od koder paket prihaja. Lahko ga
primerjamo tudi s podobnima naslovoma na razglednici. Vsak paket vsebuje podatek
o izvoru in o destinaciji, kamor potuje, zato vsi računalniki vedo, katera sporočila so
njihova (Severance, 2015).
Za pošiljanje podatkov na večje razdalje pa moramo pakete poslati preko večih med
seboj povezanih usmerjevalnikov s sloji dostopa do omrežja, za kar skrbi spodaj
omenjeni internetni sloj. Podatek, ki ga želimo poslati na drug konec svet, bo tako
potoval preko več deset usmerjevalnikov.
2.3.2 Internetni sloj (angl. Internetworking layer – IP)
Vsak poslan paket vsebuje tako podatek o tem, od kod prihaja in na kateri naslov je
poslan. Usmerjevalniki morajo tako pakete na poti usmerjati proti cilju. Vsak
usmerjevalnik ne pozna točnega cilja paketa, kar je pri milijardah naprav povezanih v
medmrežje, praktično nemogoče, paket pa praviloma usmeri bližje končni točki. Proti
koncu poti usmerjevalniki vse bolj natančno vedo, kje se nahaja točna lokacija cilja.
Tako zadnji usmerjevalnik preko sloja dostopa do omrežja točno dostavi podatek na
željeni cilj (Severance, 2015).

Slika 4: Skok paketa med usmerjevalniki (Severance, 2015)
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Podobno kot po cestah po svetu tudi preko medmrežja vodijo različne poti do cilja.
Jedro medmrežja tvorijo zelo pametni usmerjevalniki, ki vedno poiščejo alternativno
pot, če je prvotna pot trenutno nedostopna. Pot je lahko prezasedena ali fizično
pretrgana zaradi naravnih nesreč. Poleg usmerjanja paketov preko medmrežja in
efektivne dostave teh skrbi internetni sloj še za dodeljevanje IP naslovov ter
prepoznavanje MAC naslovov, ki je podrobneje opisan zgoraj (Tomsho, 2016).
MAC naslov sam po sebi ne zadošča, saj zaradi selitve naprav (na primer prenosnikov
in mobilnikov) ne bi mogli spremljati, kje se te trenutno priklapljajo v omrežje. To vrzel
zapomni še IP naslov, ki je napravi dodeljen glede na kraj priklapljanja v omrežje
(Severance, 2015).
»IP-naslov (angl. Internet Protocol address) je številka, ki natančno določa računalnik
v medmrežju. Kratica IP označuje Internet Protocol. Število je 32-bitno, za bolj
pregleden prikaz je običajno zapisano s štirimi osembitnimi vrednostmi v desetiški
obliki na primer 193.95.198.35. Ta standard se imenuje IPV4 in omogoča približno
232 = 4.294.967.296 IP naslovov. Ker je naslovov zmanjkovalo, so razvili novo različico
protokola IP – IPv6 z 128 biti« (IP-naslov, 2017).
IP naslov je torej dodeljen vsakemu računalniku, ki se priklopi v omrežje. Služi
predvsem dvema namenoma. Prvič, da določa omrežje, v katerem je računalnik
priklopljen in drugič, še napravo samo. Tako prejemnik preveri naslov destinacije
paketa in ga primerja s svojim ter ga v primeru ujemanja sprejme. IP naslov lahko
primerjamo s stacionarnim telefonom, kjer pri klicu najprej vtipkamo omrežno kodo,
nato pa še telefonsko številko (Tomsho, 2016).
Na vsaki točki potovanja po medmrežju si naši paketi medij delijo s paketi, poslanimi
iz drugih naprav širom sveta, od njih pa se razlikujejo po tem, kam bodo usmerjeni po
vsakem skoku (angl. hop – prenos podatkov med dvema, običajno najbližjima
napravama oz. usmerjevalnikoma v omrežju) (Islovar, 2017).
Pri uvedbi novega usmerjevalnika v omrežje si ta počasi sestavi zemljevid le-tega, kar
mu omogoča pošiljanje na osnovi IP-naslovov, natančneje na osnovi prvega dela tega,
ki določa posamezne dele omrežja. Seznamu, narejenemu iz zemljevida, pravimo
usmerjevalna tabela (angl. routing table). V primeru prekinitve povezave z najbližjim
usmerjevalnikom zna usmerjevalnik poiskati drugo pot. Na območjih, prepletenih z
mnogo različnimi povezavami, na primer v Ljubljani, izpadi iz omrežja ne povzročajo
težav, v primeru ene same možne povezave z medmrežjem, na primer od doma, pa to
pomeni nedostopnost (Severance, 2017).

Slika 5: Več povezav med Portotožom in Koprom (http://arnes.splet.arnes.si)
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Hercog (2013) opisuje dve nalogi usmerjevalnega algoritma (angl. routing algorithm).
Prva je sestavljanje zgoraj omenjenih usmerjevalnih tabel, druga pa vzdrževanje in
osveževanje. Algoritem tako zbira informacije iz omrežja in s pomočjo teh sestavlja
omrežno topologijo (načrt omrežja). Na osnovi zbranih informacij s komuniciranjem z
drugimi omrežnimi elementi izvede analizo stanja ter tako izračuna pot paketu.
Izmenjava informacij se izvaja po pravilih usmerjevalnega protokola (angl. routing
protocol).
Sistem domenskih imen (angl. The Domain Name System – DNS)
Sistem domenskih imen (angl. Domain Name System – DNS) je kritičen del
medmrežja, saj DNS prevaja imena, ki jih ljudje uporabljamo za dostopanje do spletnih
strani v IP številke, s katerimi operirajo naprave povezane v splet. Tako lahko v
brskalnik vpišemo spletni naslov, na primer www.pef.uni-lj.si/, namesto IP naslova
195.220.107.2. DNS strežniki, ki za to skrbijo so radeljeni po svetu. Računalniki tako
preko strežnikov DNS dostopajo do naslovov IP (Leiden, Wilensky, 2009).
IP naslovi so dodeljeni glede na to, kje napravo prilopimo v omrežje, imena domen pa
so dodeljena preko organizacij, ki upravljajo s temi imeni in nam jih prodajo za določen
čas. Na vrhu hierarhične zgradbe je neprofitna organizacija s sedežem v Kaliforniji
imenovana Internacionalna korporacija za dodeljevanje mrežnih imen
(angl.
International Corporation for Assigned Network Names – ICANN) (Severance, 2015).
Domena je sestavljena iz dveh elementov – pred in po zadnji »piki«. Del, ki stoji desno
od zadnje pike, kot je »com«, »net«, »org«, »si« poznamo pod imenom vrhnja
medmrežna domena (angl. top-level domain – TLD). Ločimo med generičnimi vrhnjimi
medmrežnimi domenami (»com«, »net«, »info«) ter nacionalnimi vrhnjimi domenami
(»si«, »de«, »fr«, »eu«). Te so rezervirane za posamezne države ali geografska
območja. Za vsako od teh skrbi eno podjetje imenovano register (angl. registry), ki
skrbi za vse domene znotraj vrhnje domene. To podjetje ima seznam vseh domen pod
tem imenom desno od zadnje pike, prav tako pa tudi pripadajoče IP naslove . Del, ki
stoji pred piko pa je ime domene, ki jo registriramo, ko postavljamo spletno stran. Ta
del prodaja mnogo ponudnikov, saj že v Sloveniji lahko domeno registriramo pri več
različnih podjetjih, ki postavljajo različne cene, krovnemu registru pa za vsako izmed
teh izplačajo v naprej dogovorjeno maržo (ICANN, 2017).
2.3.3 Transportni sloj (angl. Transport layer)
Severance (2015) navaja kot ključni element transportnega sloja, jamčenje prispetja
paketa na cilj. Pravi, da je sloj zelo izpopolnjen, vseeno pa se lahko paketi izgubijo ali
pa končajo na napačnem kraju. Za to skrbi transportni sloj, ki omogoča pravilno
sestavljanje sporočila v celoto, saj lahko paketi zaradi različnih poti prispejo v
napačnem vrstnem redu, poleg tega pa rešuje tudi problem izgubljenih paketov.
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Slika 6: Čakanje na izgubljen paket (Severance, 2015)

V prvih dveh slojih poteka komunikacija med posameznimi napravami, ki niso končni
prejemniki, transportni sloj pa predstavlja najnižjega, kjer poteka komuniciranje
neposredno med terminali, so naprave, preko katerih končni uporabniki dostopajo do
omrežja in njegovih storitev. Usmerjevalniki so tako izvzeti iz funkcionalnosti
transportnih protokolov, saj so ti prisotni le v končnih napravah, na primer računalnikih,
tablicah ali pametnih telefonih.
Protokol za nadzor prenosa/Internetni protokol (angl. TCP/IP)
Tako kot se ljudje sporazumevamo s pomočjo predpisanih protokolov, ko ob snidenju
izrečemo besedmo dober dan ali pa se v službi obnašamo bolj formalno, tako obstaja
tudi zbirka pravil za povezovanje in komuniciranje med računalniškimi napravami.
TCP/IP je skupen jezik, ki rešuje problem komuniciranja in povezovanja med slednjimi.
Čeprav daje vtis, da obsega le dva različna protokola – TCP ter IP – jih v resnici obsega
veliko več (Leiden, Wilensky, 2009).
IP protokol poskrbi le za dostavo podatkov do računalnika, za pravilen pretok podatkov
do posameznih aplikacij v zadnjem sloju pa skrbi transportni protokol – TCP (angl.
Transmission Control Protocol). Naslove aplikacijskih osebkov imenujemo številke vrat
(and. port numbers ali port). Po številkah vrat komunikacijski sistemi razlikujejo med
aplikacijami, ki se trenutno izvajajo na istem računalniku. Zgoraj smo spoznali, da
naslov IP identificira računalnik v omrežju celotnega medmrežja, številka vrat pa
poskrbi za identificiranje točno določene aplikacije na izbranem računalniku. Tej dvojici
naslovov pravimo vtičnica (angl. socket), pogosto pa jo zapišemo v vrstnem redu ip:p.
Zgoraj uporabljenem primeru naslova IP 193.95.198.35 tako dodamo še številko vrat
(80) 193.95.198.35:80 (Hercog, 2013).
2.3.4 Aplikacijski sloj (angl. Application layer)
V aplikacijskem sloju, razlaga Severance (2015), poteka operiranje, z aplikacijami
povezanimi v omrežje, kot je brskanje po spletu, opravljanje z e-pošto in gledanje
pretočnih video vsebin. Ljudje upravljamo s temi aplikacijami, te pa naprej
vzpostavljajo dialog z omrežjem. Za delovanje aplikacije povezane v splet sta potrebni
dve komponenti. Dvodelnemu modelu pravimo model odjemalec/strežnik (angl.
client/server).
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Slika 7: Model odjemalec/strežnik (https://cdn.techterms.com)

Je temeljni koncept medmrežja, saj ga uporabljata oba povezana računalnika.
Odjemalec predstavlja računalnik, ki od drugega nekaj zahteva, ta pa mu kot strežnik
postreže z željenim podatkom. Odjemalec mora poskrbeti za komuniciranje s
človekom, ki ga upravlja, znati pa mora tudi pravilno oblikovati zahtevke. Uporabnik
medmrežja tako za priključitev na svetovni splet (angl. World Wide Web - WWW)
uporablja program odjemalca na primer Google Chrome. Po vzpostavljeni povezavi s
strežnikom, na katerem se nahaja ta spletna stran, pa ta na uporabnikov računalnik
pošlje podatke, ki se prikažejo na zaslonu (Odjemalec/strežnik, b.d.)
Protokolni osebki (odjemalec in strežnik) komunicirajo preko kanalov, ki so zagotovljeni
v prejšnjem sloju – transportnem sloju. Omenili smo, da je tak postopek določen z
vtičnicama. Odjemalec mora poznati svojo vtičnico in pa tisto na strani strežnika.
Odjemalci pri tem uporabljajo začasne številke vrat (angl. ephemeral port numbers),
za dostopanje do strežnika pa se uporabljajo dogovorjene standardne številke vrat
(angl. well-known port numbers), ki so spodaj opisane v tabeli (Hercog, 2013).
PROTOKOL

Protokol za prenos datotek
(angl. File Transfer Protocol –
FTP)

ŠTEVILKA
VRAT

OPIS
Je eden izmed najbolj pogosto
uporabljenih
protokolov
za
prenašanja datotek. Uporablja se
za nalaganje in prenašanje teh iz
strežnika. Z njim lahko preko
medmrežja premikamo datoteke iz
enega sistema v drugega.
Opravlja dve primarni fukciji. Prva
služi premikanju e-sporočil med
strežniki, druga pa končnemu
uporabniku, da pošlje e-sporočilo
do
strežnika
(na
primer
Gmailovega)
Spodaj podrobneje opisan sistem
se
uporablja
za
prevajanje
domenskih
imen
(www.google.com) v naslove IP
(193.234.23.42)

20/21

Enostavni
protokol
za
prenašanja pošte (angl. Simple 25
Mail Transfer Protocol – SMTP)

Sistem domenskih imen (angl.
53
Domain Name System – DNS)
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Je glavni protokol, ki ga uporabljajo
vsi spletni odjemalci kot sta Google
Chrome in Mozilla Firefox. Služi
pogovoru
med odjemalci in
strežniki.
HTTPS se uporablja v povezavi s
HTTP za iste stvari, le da se preko
HTTPS vzpostavi med odjemalcem
in strežnikom varna povezava s
pomočjo SSL ali TLS tehnologije.
To s pridom izkoriščajo strani, ki na
primer zahtevajo naše bančne
podatke.

Protokol
za
prenašanje
hiperteksta (angl. Hypertext 80
Transfer Protocol – HTTP)

Protokol
za
prenašanje
hiperteksta preko SSL/TLS
(angl.
Hypertext
Transfer 443
Protocol over SSL/TLS –
HTTPS)

Slika 8: Najpogosteje uporabljene poznane številke vrat (Wilkins, 2012)

3 RAČUNALNIŠTVO V OBLAKU
Po kratkem razmisleku, koliko vsakodnevno uporabljenih programov učitelji nimamo
več naloženih na računalniku, ampak jih zaganjamo v brskalniku iz oblaka, vidimo, da
bi bilo za vsakega učitelja primerno poznavanje teh osnov. Elektronski dnevnik in
redovalnica pa sta se na nekaterih šolah iz papirja preselila kar v oblak.
Povprečen mlad učitelj v oblaku uporablja poštni odjemalec (Gmail, Arnesova pošta),
svoje podatke hrani v oblačni shrambi (Google drive, One drive), uporablja pisarniška
orodja v oblaku (Office 365), s kolegi sinhronizira datoteke (Dropbox) in nakupuje preko
spletnih tržnic (eBay) s pomočjo plačilnega posrednika med kupcem in prodajalcem
(PayPal).
»Računalništvo v oblaku (angl. cloud computing) je pristop v računalništvu, pri katerem
so dinamično razširljiva in pogosto virtualizirana računalniška sredstva na voljo kot
storitev preko medmrežja. Zanj je značilna avtomatizacija, samopostrežnost in
elastičnost zagotavljana virov. Računalništvo v oblaku je povezano s koncepti
storitveno usmerjene arhitekture (SOA), mrežnega računalništva in virtualizacijo. V
praksi se računalništvo v oblaku najpogosteje uporablja v obliki spletne
pošte in družbenih omrežjih« (Računalništvo v oblaku, 2017).
Strežniki ponudnika oblaka so po navadi locirani v ogromnih podatkovnih centrih s
temeljitimi varnostnimi sistemi, kjer so v vrstah razporejeni posamezni strežniki
(računalniki), ki hranijo in obdelujejo podatke (Uwajeh, 2015).
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Slika 9: Strežniki ponudnikov v oblaku (http://greenelectronicscouncil.org)

Vidmar (2001) smatra, da računalništvo v oblaku predstavlja prelomno točko v razvoju
informacijskih tehnologij in je primerljivo z vzponom osebnih računalnikov (angl.
personal computers – PC) v osemdesetih letih ter mobilnih komunikacij v devetdesetih
letih prejšnjega stoletja.
Tehnologija računalništva v oblaku, podobno kot pred njo medmrežje, ni sama po sebi
nič novega, saj uporablja že prej poznane komponente, le sestavila jih je v celoto.
Medmrežje predstavlja temelj, brez katerega bi računalništva v oblaku ne bi bilo. Z
oblakom se preko medmrežja povežemo s strežnikom (oblakom) takrat, ko želimo
uporabljati tehnologijo in aplikacije, ki tečejo na njem in dostopati do naših podatkov
(Reese, 2009).
Ruparelia (2016) ocenjuje, da povprečna oseba pri delu uporablja približno 10
procentov procesorske moči svojega računalnika, 60 procentov spomina in 20
procentov medmrežne pasovne širine. Med časom običajnega vsakdanjega dela pa
so številke še mnogo nižje. Kljub temu pa za računalnik ob nakupu plačamo, kot da ga
bomo vedno uporabljali na višku njegovih zmožnosti. Temu se lahko izognemo z
uporabo računalništva v oblaku, kjer v določenem primeru lahko plačamo le toliko,
kolikor porabimo.
Sledeči primer nam pomaga določiti, ali storitev deluje v oblaku ali ne. Če v primeru
obiska knjižnice ali katerega koli drugega računalnika na svetu lahko dostopamo do
želene aplikacije, na primer e-pošte, ne glede na uporabo različnih brskalnikov in
operacijskih sistemov, potem storitev deluje v oblaku (Reese, 2009).

3.1 Zgodovina računalništva v oblaku
V petdesetih letih so bili računalniki ogromni in so lahko zavzemali tudi celotno sobo.
Zaradi prevelikih stroškov nabave in vzdrževanja si organizacije niso mogle privoščiti
nakupa za vsakega zaposlenega. Rešitev so našli v deljenju časa uporabe enega
(angl. time sharing). Ta termin ostaja za računalništvo v oblaku ključnega pomena vse
do danes (Oneserve, 2014).
Leta 1957 se je prof. Johnu McCarthyju utrnila ideja o konceptu, ki je še bolj podoben
oblačnim storitvam. Dan je ugledalo storitveno računalništvo (angl. utility computing),
ki svoje vire, kot je procesorska moč in shramba, ponuja uporabnikom. Storitveno
računalništvo deluje preko podobnega poslovnega modela kot oskrbovanje z
električno energije ali vodo (Hassan, 2011).
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V sedemdesetih letih je IBM izdal operacijski sistem imenovan VM, ki je
administratorjem omogočal vpostavitev več navideznih naprav oz. računalnikov (angl.
Virtual Machines – VM) na enem samem. Večina osnovnih funkcij ostaja enaka tudi
današnjim različicam uporabe (Oneserve, 2014).
Izraz računalništvo v oblaku (angl. cloud computing) je prvi uporabil profesor Ramnath
Chellappa iz Univerze v Teksasu leta 1997 v govoru o novi računalniški paradigmi. Ta
je postajala vse bolj priljubljena vzporedno z razumevanjem in uporabnostjo produktov,
ki so prihajali na trg. Leta 1999 je Salesforce postala priljubljena platforma, ki je
uporabljala računalništvo v oblaku za dostavo programov, ki so jih končno uporabniki
preko njihovih strežnikov prenesli na svoj računalnik (Foote, 2017).
Hassan (2011) govori o več implementacijah, ki so v zadnjih dveh desetletjih delovali
na osnovi podobnega razmišjanja kot današnje računalništvo v oblaku:






spletno gostovanje - infrastruktura, ki posameznikom ali organizacijam
zagotavlja gostovanje spletnih srani. Več uporabnikov si lahko deli gostujoči
strežnik, ali pa je celoten namenjen samo enemu;
ponudniki spletnih storitev (angl. Application Service Provider – ASP) preko
brskalnika nudijo dostop do aplikacij, po navadi pa je te potrebno naložiti na
računalnik;
prostovoljno računalništvo (angl. volunteer computing) izkorišča trenutno
neuporabljeno strojno moč računalnikov, ki jih prostovoljci priklopijo v omrežje
in skupaj tvorijo super računalnik ter s tem pomagajo pri pomembnih projektih;
spletna izmenjava datotek – uporabniki preko spletne strani izmenjujejo
datoteke. Primer za izmenjavo fotografij je Flickr, za izmenjavo različnih datotek
pa skrbi spletišče Dropbox;
družabna omrežja, ki uporabnikom omogočajo deljenje idej ter datotek kot so
video vsebine in igre. Najbolj znani primeri so YouTube, Wikipedia, Facebook,
Instagram, Snapchat ter LinkedIn.

Že leta 2002 je Amazon pod imenom Amazon Web Services (AWS), lansiral storitve,
ki v oblaku nudijo shrambo in računsko moč. Prav tako v okviru tega ponujajo najem
virtualne naprave za poganjanje aplikacij. V istem letu je Google začel ponujati
Googlove dokumente (angl. Gogle docs), ki so bili kompatibilni z Microsoft Wordom in
Microsoft Excelom (Foote, 2017).
Web 2.0 aplikacijo za deljenje fotografij, je Flickr pričel ponujati kot svojo storitev leta
2004, YouTube leta 2005, Facebook in Dropbox leta 2007, Instagram leta 2010,
Snapchat pa leta 2011.

3.2 Virtualizacija
Na osebnem računalniku imamo po navadi nameščen en operacijski sistem, na
katerem poganjamo različne aplikacije. Ta računalnik, njegovo procesorsko moč in
aplikacije na njem, uporabljamo sami, v nasprotju s tem pa deluje načelo virtualizacije.
Virtualni računalnik si lahko predstavljamo kot enoto, ki si jo deli več uporabnikov. Na
njem je lahko nameščenih več različnih operacijskih sistemov (Linux, Windows idr.).
Tako iz enega fizičnega računalnika nastane več navideznih, za upravljanje in
razporejanje strojne moči med njimi pa skrbi specialni program, imenovan hipervizor.
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Za končnega uporabnika predstavlja uporaba virtualne naprave enako uporabniško
izkušnjo, kot če bi aplikacija delovala na njegovem računalniku. Virtualizacija omogoča
prihranke ter optimizacijo strojne opreme, administratorjem pa olajša delo pri rednem
vzdrževanju in nameščanju novosti (TechTarget, 2016).

Slika 10: Gostovanje virtualnih napav na fizični (https://www.redhat.com)

Ruparelia (2016) loči med dvema tipoma virtualizacije, virtualizacijo strežnika in
virtualizacijo aplikacije. Slednja dostavi aplikacijo z enega strežnika več uporabnikom.
S tem stroški uporabe strežnika postanejo deljeni, dostop do aplikacije pa si deli večje
število uporabnikov. Končni uporabnik po navadi dostopa do virtualne aplikacije preko
mobilne aplikacije ali pa medmrežnega brskalnika. Virtualizacija strežnika pa
omogoča, da na enem računalniku naenkrat deluje več navideznih naprav. Rezultat
tega so zmanjšani stroški za plačevanje fizične lokacije, manjši stroški vzrževanja,
hlajenja in porabe elektrike, kar je tudi v skladu z varovanjem okolja.
Strojna oprema se lahko nahaja kjer koli na svetu. Po navadi ponudniki aplikacij sploh
ne vedo točne lokacije, kar pripomore k varnosti tega kompleksa pred hekerji, ki bi
želeli ogroziti sistem na sami fizični lokaciji. Prav tako ne vemo točnih podatkov o
strežniku, na katerem teče aplikacija, do katere dostopamo (Reese, 2009).

3.3 Bistvene značilnosti računalništva v oblaku
Mell in Grace (2011) z ameriškega urada za standarde in tehnologijo (angl. National
Institute of Standards and Technology – NIST) navajata pet glavnih značilnosti, ki
definirajo računalništvo v oblaku:






samopostrežba na zahtevo (angl. on-demand self service), ki uporabniku
omogoča, da uporablja storitve ob katerem koli času, saj storitev ostaja v
pripravljenosti, ko je ne uporabljamo, med uporabo pa kljub povečanemu številu
uporabnikov omogoča nemoteno delovanje;
vseprisotna dostopnost preko omrežja (angl. broad network access) pomeni, da
lahko z različnimi napravami, kot so mobilni telefoni, tablice in računalniki,
dostopamo do naših podatkov in aplikacij preko omrežja s standardnimi
mehanizmi;
elastičnost (angl. rapid elasticity) poskrbi za odzivanje na naraščajoče in
padajoče povpraševanje po spletni aplikaciji. Ponoči je potreba po strojni moči
in pasovni širini medmrežne povezave manjša kot podnevi. Razporejanju
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infrakstrukturnih zmogljivosti med gostujočimi aplikacijami na strežniku torej
pravimo elastičnost;
združevanje virov in virtualizacija (angl. resource pooling) poteka pri
zagotavljanju elastičnosti. Ponudnikovi viri (shramba, procesna moč, spomin,
pasovna širina) se združujejo ob povečani aktivnosti, da zadostijo potrebam
aplikacije. Strežnik služi več najemnikom (angl. multi-tenant model) in se
prilagaja njihovim potrebam;
merljivost storitev (angl. measured service), služi tako ponudniku kot
uporabniku storitve, saj zagotavlja merjenje porabe glede na različne storitvene
modele.

3.4 Storitveni modeli
Vsak sledeči model predstavlja višji nivo abstrakcije, vsebuje pa tudi vse elemente
nižjih storitvenih modelov. Programska oprema kot storitev (SaaS), na primer Gmail,
je zgrajena na bazi platforme kot storitve (PaaS), ki nudijo operacijski sistem ter
programsko opremo, ki povezuje posamezne programe. Za oboje pa je potrebna
infrastruktura kot storitev (IaaS) - strojna oprema (Ruparelia, 2016).
V grobem lahko rečemo, da se za infrastrukturo kot storitev odločajo le večja podjetja,
ki potrebujejo veliko procesorske moči in ogromno shrambo ter želijo ohraniti nadzor
nad operacijskim sistemom, ter ga skupaj s svojimi programi namestiti na strežnik. Za
platformo kot storitev se odločajo vsa podjetja, ki so sama izdelala aplikacijo in zanjo
potrebujejo gostovanje, ki se lahko v vsaki sekundi prilagaja povečanemu ali
pomanjšanemu prometu. Programsko opremo kot storitev pa uporabljamo na
vsakodnevni ravni, ko z brskalnikom odpremo Gmail, katerega strežniki se nahajajo
neznano nekje v Ameriki ali drugje na svetu, podjetja pa na primer zakupijo že izdelano
aplikacijo ter jo pričnejo uporabljati za olajšanje svojega poslovanja.

Slika 11: Storitveni modeli (http://inspira.co.in)
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3.4.1 Nudenje infrastrukture kot storitve (angl. Infrastructure as a Service - IaaS)
Rittinghouse in Ransome (2016) infrastrukturo kot storitev razlagata kot najem strojne
opreme ter shrambe, oz. dostop do strojnih virov preko medmrežja. Stranke ohranjajo
lastništvo in upravljanje svojih nameščenih aplikacij, pri čemer morajo same skrbeti za
posodabljanje in težave s programsko opremo, za vzdrževanje infrastrukture pa skrbi
ponudnik oblaka.
Tipične komponente, za katere je odgovoren ponudnik, so računalniška strojna
oprema, katere moč se s pomočjo elastičnosti avtomatsko prilagaja uporabnikovim
trenutnim potrebam. Prav tako sodijo sem tudi računalniško omrežje, vključno z vsemi
usmerjevalniki in požarnimi zidovi, kvalitetno medmrežno povezavo ter virtualizacijo za
poganjanje večih navideznih računalnikov na enem (angl. virtualization).
Pogosti primeri uporabe infrastrukture kot storitve so (Ruparelia 2016):







shramba (Amazon cloud drive, Google drive, One drive, iCloud),
tiskanje (Google print),
sinhronizacija datotek (Dropbox),
gostovanje (Amazon EC2, HP cloud, Rackspace),
varnostno kopiranje (ZipCloud in Carbonite),
strojna moč za izračunavanje obsežnih problemov (pri obdelavi video vsebine
potrebujemo ogromno strojne moči, za kar bi lahko najeli računalnike v oblaku
in ponudniku plačali storitev glede na čas in obseg porabe njihove strojne moči,
univerze pa podobno s svojo opremo tvorijo skupen globalni oblak, s katerim na
primer računajo gensko zaporedje človekovega genoma).

Storitve se po navadi obračunajo na mesečni ravni glede na porabo virov. Prednosti
pred nakupom lastnega strežnika so uporaba najnovejše infrastrukturne tehnologije,
močna zaščita pred vdori, prilagajanje prometu ter manjši stroški.
3.4.2 Nudenje platforme kot storitve (angl. Platform as a service - PaaS)
Ruparelia (2016) pravi, da je pri platformi kot storitvi za razliko od infrastrukture na njej
že naložen operacijski sistem ter vmesna programska oprema (angl. middleware), ki
povezuje posamične programe, saj omogoča uporabo istih podatkov in pošiljanje leteh med aplikacijami. Uporabniku, ki želi izdelati in gostovati spletno stran na strežniku,
tako ni potrebno misliti še na instalacijo spodaj omenjenega LAMP-a. V primeru torej,
ko ponudnik na strežnike namesti operacisjki sistem in vmesno programsko opremo
ter potem zanjo tudi skrbi, temu rečemo platforma.
Primeri uporabe infrastrukture ter platforme kot storitve:






gostovanje spletnih strani s pomočjo seta programske opreme LAMP (LinuxApache-MySQL-PHP),
razvijanje aplikacij v programskih jezikih C, C++, Java ter okolju .Net,
testiranje aplikacij (alfa testi, beta testi, testiranje enot, testiranje funkcionalnosti
in testiranje nefunkcionalnih zahtev),
gostovanje spletnih aplikacij (vse tri točke pripomorejo k hitrejšemu razvoju
zaradi gostovanja v oblaku),
gostovanje podatkovnih baz.
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Plačevanje poteka sproti po sistemu — »Kolikor porabiš, toliko plačaš.« — s čimer se
izognemo ogromnemu vložku v svojo opremo, na katero bi lahko sicer namestili isti
operacijski sistem in aplikacijo. Prednost se nahaja v avtomatičnemu prilagajanju
povečanega oz. pomanjšanega prometa uporabnikov storitve, nameščanju lastne
aplikacije, avtomatičnemu varnostnemu kopiranju ter dostopnosti, s katerega koli
mesta – tudi od doma. Slabost pa predstavlja zmanjšan nadzor nad podatki ter
varnostjo teh (Ruparelia, 2016).
3.4.3 Nudenje programske opreme kot storitve (angl. Software as a service SaaS)
Pri uporabi programske opreme kot storitve končni uporabniki s pomočjo spletnega
brskalnika dostopajo do aplikacije, nameščene na platformi v oblaku (PaaS). Zaradi
elastičnosti je aplikacija kos povečanemu številu uporabnikov, saj vključi delovanje
dodatne infrastrukture, da zadosti potrebi stranke (Jamsa, 2012).
Primeri uporabe programske opreme kot storitve (Ruparelia, 2016):





e-pošta (Gmail, Hotmail, …),
pisarniška orodja v oblaku, nadomestek za Microsoft Office (Google docs in
Microsoft Office 365),
upravljanje odnosov s strankami (angl. customer relationship management –
CRM), poslovna strategija, ki z uporabo informacijske tehnologije zbira podatke
o strankah in jih uporablja sebi v prid,
upravljanje spletne vsebine (angl. content management), ki avtomatizira
shranjevanje in upravljanje z dokumenti in pogodbami ter tako pospešuje
natančno opredeljen tok dela (angl. workflow) v podjetju.

Storitve se po navadi zaračunavajo glede na število uporabnikov. Največja prednost
leži v že izdelani aplikaciji, zato podjetje lahko prične s takojšnjo uporabo, za aplikacijo
pa še naprej skrbi ponudnik, zaradi česar podjetje ne potrebuje svojega administratorja
Slabost pa je v tem, da je težko kostumizirati že narejene aplikacije, podjetja pa
povsem ne zaupajo ponudniku svojih občutljivih podatkov, ki bodo shranjena v oblaku
(Jamsa, 2012).
3.4.4 Nudenje poslovnega procesa kot storitve (angl. Business process as a
service - BPaaS)
Storitev skuša avtomatizirati poslovne procese in tok dela ter s tem optimizirati in
olajšati pot do cilja. Podjetja s tem prihranijo pri času, svoj fokus pa lahko usmerijo na
druge stvari. Storitev v oblaku temelji na osnovi vseh zgoraj omenjenih nivojih
abstrakcije (IaaS, PaaS, SaaS). Poslovni proces kot storitev se za svoje nemoteno
delo povezuje z aplikacijami ter bazami podatkov podjetja, iz katerih črpa vse potrebne
sestavine za rešitev problema (Hurwitz, Kaufman, Halper in Kirsch, 2012).
Primeri uporabe poslovnega procesa kot storitve (Ruparelia, 2016):




elektronska avtomatizirana javna dražba (eBay), sistem za plačevanje na
medmrežju (PayPal);
upravljanje s plačami - avtomatično dostavlja plačo zaposlenim s pomočjo
zanašanja na bazo podatkov o dopustih, nadurah ter sistemu za nagrajevanje;
šolanje na daljavo postaja vse bolj avtomatizirano, aplikacija beleži ure
udeležbe na seminarjih preko medmrežja, z biometriko preko spletne kamere
preverja udeležence na testih, popravlja teste, vpisuje ocene, dostavlja gradivo
16



primerno za udeleženca ter sprejema plačila in jih razdeli med profesorje in
administratorje (Coursera in EdX sta dobra približka);
spremljanje zdravja – vsak ima lahko privatni oblak, na katerega se beležijo
podatki iz pametne zapestnice ali drugih naprav, v primeru poslabšanja stanja
pa sistem o tem obvesti zdravnika po e-pošti ali sms-u ter pacientu avtomatično
servira v naprej napisane nasvete.

Plačevanje za uporabo poteka glede na porabljene vire, podobno kot pri plačevanju
elektrike. Aplikacijo je možno hitro prilagoditi morebitnim spremembam v poslovanju in
zakonodaji, potrebni pa so vmesniki za povezovanje med različnimi aplikacijami
(Ruparelia, 2016).

3.5 Vrste oblakov
Vrste oblakov (angl. cloud deployment models) določajo razporeditev in delitev virov v
njih. Obstajajo štiri primarni modeli vrst oblakov: javni, privatni, skupni in hibridni.
Razlikujejo se v zmožnosti spopadanja z naraščajočim prometom (angl. scalability),
zanesljivosti, varnosti ter stroških zaračunavanja (Jamsa, 2012).

Slika 12: Vrste oblakov (http://getsix.eu)

Ruparelia (2016) pojasnjuje, da vsaki vrsti oblaka lahko zraven pripišemo tudi zgoraj
opisan storitveni model. Tako imamo lahko javni oblak storitvenega modela
programske opreme kot storitve (angl. SaaS Public cloud). Podobno imamo lahko
privatni oblak storitvenega modela infrastrukture kot storitve (angl. IaaS Private cloud).
3.5.1 Javni oblak
Javni oblak je dostopen vsem uporabnikom, tako organizacijam kot tudu fizičnim
osebam. Do njega dostopamo preko medmrežja. Ponudniki lahko ponujajo le
infrastukturo, gostovanje naših programov ali pa že kar uporabo njihovih spletnih
rešitev. Primeri javnega oblaka so Googlovi dokumenti, Microsoft office 365 in Amazon
EC2, ki je namenjen gostovanju aplikacij. Zaradi svoje odprtosti je manj varen, zaradi
tega pa predstavlja najcenejšo možnost uporabe oblaka (Ruparelia, 2016).
Hurwitz, Kaufman, Halper in Kirsch (2012) navajajo, da so javni oblaki uspešno delujoči
zaradi opravljanja ponavljajočih se, predvidljivih in relativno enostavnih procesov, kar
ponudnikom omogoča optimizacijo okolja za kar najhitrejše delovanje aplikacij.
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Enostavna aplikacija za na primer e-pošto razvijalcem omogoča, da jo prilagodijo
velikemu številu odjemalcev, kljub ogromnim prejetim in poslanim sporočilom.
3.5.2 Privatni oblak
Je v lasti podjeta in je po navadi dostopen le njegovim zaposlenim oziroma njegovim
strankam. V večini primerov to pomeni oblak znotraj podjetja, ki je varovan s pomočjo
požarnega zidu. Takemu velikemu omrežju lokalno omrežje (angl. local area network
– LAN). Privatni oblak si lahko lasti tudi družina, kar ji doma omogoča hranjenje
fotografij, gledanje naloženih filmov ter sinhroniziranje med njihovimi napravami.
Ponuja povečano varnost v zameno za večje stroške (Jamsa, 2012).
3.5.3 Skupni oblak
Predstavljamo si ga lahko kot širšo verzijo privatnega oblaka. Skupnni oblak (angl.
community cloud) po navadi služi organizacijam z enakimi interesi (zdravstveni oblak),
podjetjem s podobnimi varnostnimi zahtevami, entitetami z istega geografskega
območja (oblak Evropske unije) in pa organizacijam, ki sodelujejo med seboj. V
nasprotju s privatnim oblakom je po navadi dostopen preko medmrežja. Po stopnji
varnosti je podoben privatnemu oblaku, stroški pa so nižji zaradi deljenja med
organizacijami (Ruparelia, 2016).
3.5.4 Hibridni oblak
Je kombinacija različnih vrst oblakov v enem. Sestavljen je lahko na primer iz
privatnega in javnega oblaka, obstaja pa možnost, da je poleg drugih vrst del njega še
hibridni oblak. Pri več organizacijah se pojavlja potreba po bolj varovanem privatnem
oblaku za svoje uslužbence in brezplačnem javnem za njihove stranke. Obstajati pa
mora podatkovna povezava med njima, da organizacija denimo zbira podatke o svojih
strankah, ki opravljajo svoje posle na javnem oblaku in jih nato pošilja na privatni del
oblaka, kjer se analizirajo (Hurwitz, Kaufman, Halper in Kirsch, 2012).

4 MEDMREŽJE STVARI
»V zadnjih dvanajstih letih smo priča številnim tehnološkim prebojem na področju
strojne in programske opreme ter povezljivosti. Medmrežje stvari (angl. Internet of
Things) je evolucijski korak združevanja vseh treh industrij v enovito rešitev. Kadar
govorimo o medmrežju stvari, ki ga označuje globalna kratica IoT, gre za napravo ali
tehnologijo, ki vsebuje vse omenjene tri komponente« (Varga, 2016).
Medmrežje stvari je v nastajanju, prinaša pa prvo revolucijo v človeški zgodovini, ki
ima temelje v pametni infrastrukturi. Inteligentna mreža bo v eno povezala vse
pametne naprave okoli nas ter nato s pomočjo teh in njihovih tipal tudi večje entitente
– poslovne sisteme, prevozna sredstva, stavbe (tudi šole) ter nato vse skupaj v celotna
mesta. V najbolj osnovnem pomenu lahko doma opazimo pametni elektronski števec,
ki ponudniku pošilja podatke o porabi naše električne energije. Opazimo lahko, kako
naprave okrog nas postajajo vse bolj pametne in povezane. Poleg pametnih telefonov
in računalnikov so tu še termostati, televizorji, pralni stroji, hladilniki in na primer
industrijski tekoči trakovi (Rifkin, 2015).
Če bolje pomislimo, opazimo, da se medmrežje stvari že nekaj časa gradi okoli nas,
zaradi manjše pokritosti popularnih medijev, ki fokus namenjajo pametnim telefonom
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in socialnim omrežjem, pa ni tako opazen. Zaradi vse manjših komponent in s tem
manjšanja velikih naprav te postajajo stvari. (Kellmereit in Obodovski, 2013).

Slika 13: Hišno medmrežje stvari (https://www.expressvpn.com)

4.1 Zgodovina
Leta 1973 je Mario Cardulo patentiral radiofrekvenčno prepoznavanje (angl. radiofrequency identification – RFID), tehnologijo, ki je leta 1974 s pomočjo črtne kode na
svoj način povezala izdelke z blagajno. V zgodnjih osemdesetih letih je bil v CocaColin prodajni avtomat prvič implementiran čip, ki je omogočal povezavo z
računalnikom, na katerem se je prikazovalo število izdelkov in njihovo temperaturo. V
letu 1990 je podjetje Olivetti razvilo značko, ki so jo lahko zaznala infrardeča tipala
razporejena po zgradbi, kar je »pametnim sobam« omogočalo natančno lociranje
osebka v podjetju ter podatke beležilo v bazo podatkov (Rhodes, b.d.)
Steve Mann je v letu 1994 razvil brezžično spletno kamero, iz katere so kasneje razvili
podobne kamere, ki varujejo stavbe. Leta 1999 skupina zaposlenih na Tehnološkem
inštitutu Massachussetsa (v nadaljevanju MIT) s pomočjo omenjene RFID tehnologije
in medmrežja v omrežje povezala več predmetov. Skupina z italijanske univerze je v
letu 2005 razvila Arduino, miniaturen računalnik s kopico sestavnih delov in različnih
tipal, ki ga brezžično povežemo v medmrežje in na oddaljenem računalniku
spremljamo odčitavanje senzorjev (Press, 2014).
Kevin Ashton, tehnološki inovativec zaposlen na MIT, je prvi, ki je uporabil izraz
»medmrežje stvari« leta 1995. Stvari množično niso izdelovali še nekaj časa, saj je bila
cena osnovnih delov za izgradnjo takih naprav previsoka. Moralo je priti do pocenitve
tipal in aktuatorjev (aktuator je pretvornik, ki prejme signal in ga pretvori v fizično
akcijo). To se je pričelo dogajati leta 2012, ko se je večina ključnih sestavnih delov
pocenila tudi do 90 odstotkov. Nadgradnja IPv4 medmrežnega protokola z omejenim
številom naslovov (omejitev je s 4,3 milijarde naslovov) na različico IPv6 pa razširja
število razpoložljivih mest na številko, ki bo še dolgo časa zadostovala potrebam vseh
naprav, povezanih v splet (Rifkin, 2015).
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4.2 Tehnologija
Tehnologija, ki omogoča komunikacijo med napravami, brezžično ali žično, v
angleščini imenujemo machine to machine ali krajše M2M (Islovar, 2017). V osnovi jo
delimo na večje skupine, ki skupaj opravljajo celotno nalogo (Kellmereit in Obodovski,
2013):




pridobivanje podatkov (angl. data acquisition), za kar je zadolžena naprava s
svojimi tipali, na primer tipalo za merjenje srčnega utripa ali pospeška v
avtomobilu.
transport podatkov (angl. data transport), ki s pomočjo radijskega oddajnika
različnih vrst – mobilni (GSM, LTE, GPS), WiFi, Bluetooth, RFID skrbi za prenos
podatkov v mesto za obdelavo, ki se po navadi nahaja v oblaku;
analiza podatkov (angl. data analysis) pa skrbi za interpretacijo zbranih
podatkov in jo prikazuje za to odgovornim osebam. Podatki se v oblaku lahko
na primer preko programske opreme kot storitve (SaaS) analizirajo, zaposleni
pa do njih dostopajo iz različnih računalnikov.

Slika 14: Sistemska integracija (https://www.productplan.com)

Inženirji se morajo pri oblikovanju naprave odločiti koliko tipal bo vsebovala, lahko tudi
samo enega, in kako bodo ti skupaj ali posamično opravljali nalogo. En senzor lahko
zbira tudi več različnih podatkov, zato je označevanje in razvrščanje teh precej
pomembno (Mavromoustakis, Mastorakis in Batalla, 2016).
Mavromoustakis, Mastorakis in Batalla (2016) opozarjajo, da se skupaj z medmrežjem
stvari pričenja tudi vzpon nove medmrežne paradigme z drugačnimi prioritetatmi.
Sledijo načelu, da je bolj pomembno »kakšna informacija je na razpolago«, kot pa »kje
se ta nahaja« (naslov IP). Za dosego tega ta arhitektura usmerja (angl. route) podatke
glede na ime vsebine pošiljatelja in prejemnika, za razliko od usmerjanja glede na
lokacijo in cilj. Tehnologija, ki to omogoča, se imenuje Vsebinsko usmerjeno
povezovanje (angl. Content centric networking – CCN).
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4.3 Primeri uporabe
Pametne povezane šole bi ustvarili s pomočjo stvari povezanih s tipali, kar bi
omogočalo odzivanje na različne situacije. Pametne luči bi zaznale temačnost ali
svetlost in bi temu primerno svetile tudi glede na, to kdo je v učilnici. Reguliranje
temperature bi potekalo glede na to, kdo je v prostoru. Senzorji, ki merijo telesno
temperaturo, bi lahko pomagali pri boljši temperaturi, program v oblaku pa bi iz zbranih
odčitkov izračunal povprečno temperaturo učencev. Učitelji bi s pametnim telefonom
sledili opremi, ki kroži po šoli. S pomočjo tipal, ki jih nosijo otroci v obliki zapestnice,
pa bi učitelj lažje zaznaval njihovo razpoloženje in se temu prilagajal. Analiza teh
podatkov v oblaku bi lahko prinesla nova spoznanja o učencih. Največji problem bo
postala zasebnost podatkov (Kellmereit in Obodovski, 2013).

Slika 15: Pametna učilnica (https://ah-kai.deviantart.com)

Pametna mesta bi spremljala nastanek zastojev na cestah ter povečanje smoga, kar
bi omogočilo, da bi odsvetovali učencem pot v šolo v tistem obdobju. Javna
razsvetljava bi zaznavala prisotnost ljudi in svetila le v tem primeru, senzorji v vodi bi
opozarjali na poplave, senzorji za ogenj pa bi pred njim posvarili celoten blok oz.
okolico. Tipala bi lahko vsebovala tudi javna stranišča in koši za smeti ter o stanju
obveščala za to pristojne službe. Aplikacije v oblaku bi analizirale vse podatke, zaznale
vzorce in potrebe ter pripomogle k nadaljnjemu razvoju mesta. Vse to bi vplivalo na
manjšo porabo energije in prispevalo k trajnostnemu razvoju (Mavromoustakis,
Mastorakis in Batalla, 2016)
Povezano zdravstvo bi učiteljem olajšalo delo z učenci s kroničnimi boleznimi. Tipala
na učencih bi sledila uporabi zdravil, ter pošiljala v zdravstveni oblak podatke o nivoju
glukoze (sladkorna bolezen), nivoju krvnega tlaka, abnormalnemu bitju srca in
spremembi barve kože. Urediti pa bi bilo potrebno zakonodajo, premisliti o tem, kdo
lahko dostopa do podatkov ter pomisliti na nevarnosti vdora (Kellmereit in Obodovski,
2013).
Evropska komisija je o problematiki rokovanja z zasebnimi podatki v letu 2012
pripravila trimesečno zasedanje, ki je na tematiko razvoja medmrežja stvari gostilo 600
različnih strokovnjakov. Skušali so najti pot, ki bo tehnologiji omogočila hiter napredek,
obenem pa zagotavljala evropskim državljanom pravico do zasebnosti. Zedinili so se,
da osebni podatki v oblaku ne smejo biti analizirani brez predhodnjega obvestila
državljana, obdelovalci pa morajo delovati v skladu z načeli zaščite podatkov (Rifkin,
2015).
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5 VARNOST IN ZAŠČITA
V zgodnjih letih medmrežja so bila omrežja majhna, usmerjevalniki pa so stali na
zavarovanih lokacijah. Če so vsak računalnik uspeli zaščititi pred neželenimi
povezavami z drugega računalnika, je bil že precej varen. Z rastjo popularnosti
medmrežja v osemdesetih in devetdesetih ter uporabo kreditnih kartic se je po omrežju
pričelo pošiljati vse več občutljivih podatkov, ki jih je bilo potrebno zaščititi – zakodirati
z enkripcijo. Množična uporaba tehnologije WiFi, kjer so nepridipravi lahko sedeli v
baru in prestrezali pakete, ki so potovali po zraku, pa je še pospešila zaščito prav vseh
podatkov poslanih preko medmrežja. Preden so podatki poslani, so deležni šifriranja,
prejemna naprava pa jih zna dešifrirati in prebrati »sporočilo«. Tako lahko napadalec
podatke vidi, ne zna pa jih prebrati, prav tako pa jih ne more spreminjati (Severance,
2015).
Uwajeh (2015) poudarja, da ima računalništvo v oblaku veliko prednosti, vendar je
zaradi povezanosti v medmrežje ranljivo za hekerske napade. V zadnjih nekaj letih je
prišlo do vdorov v velike korporacije kot so Apple, Facebook, Yahoo, Ebay, Drobox,
Sony Pictures ter v organizacije s še bolj kočljivimi podatki, kot je ameriški zdravstveni
oblak, banka JP Morgan Chase in ameriška vojska. Ob takih vdorih se moramo
zavedati, da je praktično z dovolj znanja in vztrajnosti mogoče prodreti preko še tako
naprednih varnostnih sistemov, in da so zgoraj omenjene organizacije mogoče svoje
oblake uporabljale na nevaren način. Nivo varnosti določajo trije faktorji: količina
načrtovanja, tehnologija, uporabljena v snovanju varnosti, ter pravilna uporaba
računalnikov, povezanih v oblak, ki bi ga lahko ogrozili.
Arnesov sodelavec Gorazd Božič (2011) pravi, da se zaradi dostopnosti podatkov od
kjer koli posamezniki ter organizacije vse bolj odločajo za uporabo oblaka, s tem pa
podatke iz lokalnega omrežja, ki ga sami lahko spremenijo v pravi trezor, prenesejo v
okolje oblaka, ki je danes varnejše od povprečnega strežnika podjetja. Obvezno je
prevzemanje vsaj dela odgovornosti ponudnika za zaščito podatkov, ta pa je odvisna
od storitvenega modela oblaka – pri IaaS najmanj, pri SaaS pa največ.

5.1 Kibernetski napadi v oblaku
Kibernetski napadi so nadpomenka za vse napade, ki se dogajajo s pomočjo
medmrežja, njihov cilj pa je pridobitev nepooblaščenega dostopa do tujega računalnika
ali kraja pomembnih informacij. To poteka iz računalnika, ki je lahko kjer koli na svetu.
To organom pregona otežuje identificiranje računalnika in napadalca za njim, število
hekerjev pa narašča. Napadov se ne da povsem ustaviti, saj hekerji na vsakodnevni
ravni odkrivajo nove razpoke v programih, ki jim omogočajo nepooblaščen vstop
(Teymourlouei, 2015).
Varnost v oblaku mora torej biti domena uporabnika kot tudi ponudnika. Najpogostejšo
grožnjo ponudnikom v oblaku povzročajo (Uwajeh, 2015):


pridobitev uporabniškega imena in gesla uporabnika s pomočjo: ribarjenja (angl.
phishing), ki je nezakonit način zavajanja uporabnikov, da ti zlikavcu, ki se
največkrat pretvarja za uradno ustanovo zaupajo osebne podatke; programa, ki
ga kriminalci namestijo na naš računalnik za beleženje vsega kar natipkamo –
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tudi gesel (angl. key-logging); ugibanja gesel s pomočjo socialnih omrežij
(omemba imena otroka ali hišnega ljubljenčka, ki sta pogosto dela gesel);
ohromitev storitve (angl. Denial of Service – DoS), kjer napadalec na oblakov
strežnik pošilja ogromne količine podatkov in ga s tem ohromi ter naredi
nedostopnega za uporabnike;
zlonamerna programska oprema (angl. Malware) – kljub visoki varnosti in
posodobjenim sistemom je moč preko na primer okužene spletne strani to
prenesti na ostale virtualne naprave na strežniku;
vohljanje (angl. packet sniffing) je prestrezanje podatkov, ki se pretakajo med
uporabnikom in oblakom, vključno z gesli, če ti niso dobro enkriptirani;
težave z bivšimi zaposlenimi, kjer ti zaradi še vedno mogočega dostopa do
oblaka zbrišejo, spremenijo ali pokradejo podatke za lažjo ustanovitev svojega
podjetja;
fizični napadi na strežnike se ne dogajajo pogosto, saj lokacija teh po navadi ni
javno znana, s pomočjo kraje identifikacijske kartice pa na primer napadalci
vstopijo v stavbo.

Slika 16: Ribarjenje (angl. phishing) (https://www.techwyse.com)

Milan Gabor, etični heker, ki podjetjem svetuje o informacijski varnosti pravi, da je
človeka zaradi pomanjkanja izobraženosti in ozaveščanja mnogo lažje zlorabiti kot
podjetje. Za rop banke hekerjem ni potrebno prestopiti praga stavbe, le okužiti morajo
prenosnik zaposlenega, ki ga vsak dan nosi domov. Kot najbolj ranljivi del tehnologije
pa navede spletne aplikacije v oblakih ter njihove razvijalce, takoj za zaposlenimi oz.
uporabniki, saj ti med programiranjem nehote puščajo odprta vrata za vdore,
medmrežje stvari pa primerja z »divjim zahodom«, saj so aplikacije, ki stojijo za temi
napravami, spisane na hitro v želji po zaslužku (Varga, 2017).

5.2 Varnostne naloge uporabnika
Posameznik, končni uporabnik oblaka, se mora zaradi naraščanja spletnega kriminala
naučiti zavarovati podatke na računalniku, zmanjšati možnost kraje identitete in
preprečiti kibernetski napad. Znanje o vseh možnostih kriminala in napadov ter o
zaščiti pred njim sta ključni stvari pri ohranjanju integritete podatkov. Mnogo
uporabnikov medmrežja ni popolnoma seznanjenih z naraščajočimi grožnjami in
ukrepi, zaradi česar zlahka postanejo žrtve (Teymourlouei, 2015).
Domači uporabniki se moramo zavedati, da vsak računalnik povezan v medmrežje
predstavlja možnost za zlorabo, zato se je pred tem potrebno zavarovati. Računalniki
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sami po sebi ne posedujejo dovolj napredne programske opreme, ki bi nas znala
zavarovati pred vsemi možnimi napadi, zato je obvezno seznaniti s tem uporabnike
(Teymourlouei, 2015).
Potrebno je slediti nekaj preprostim korakom, ki znatno znižajo tveganje
kibernetičnega napada na domače računalnike (Uwajeh, 2015):






operacijski sitem, antivirusni program ter vsi ostali programi morajo biti čim
hitreje posodobljeni,
požarni zid vklopljen,
brezžično WiFi omrežje naj bo WPA enkriptirano z nastavljenim močnim
geslom,
nikoli ne prenašamo in nameščamo nepoznane programske opreme in
nepoznanih USB ključev in prenosnih diskov ne vklapljamo v računalnik.

Huš (2017) svetuje, naj bodo gesla v osnovi kombinacija malih in velikih tiskanih črk s
številkami in simboli, pomembnih gesel pa ne recikliramo in jih tudi menjujemo. Bruche
Schneir, kriptograf s Harvarda, priporoča, da iz zapomnljive fraze ustvarimo geslo (V
Ljubljani je letos oblačno – VLj=oblak2017). Priporočeno je, da gesla niso prav kratka,
saj je šest ali manj mestno geslo s povprečno grafično kartico »zlomljeno« v eni uri.
Napadalci se zavedajo, da uporabniki največkrat sestavimo geslo iz podstave,
izgovorljive besede ter obrazila (robida77). Hekerji imajo v lasti specializirane slovarje
z vsemi besedami, datumi, lastnimi imeni, slavnimi osebami itn. Tako bi geslo
WeHateYouGuys33 bilo hitro zlomljeno, geslo ZeleniPingvinPodLesom88 pa je boljše,
saj bi za to napadalci potrebovali specializiran slovenski slovar. V primeru, da želi
napadalec dostop do našega računa, bo lahko iz računalniških datotek in vseh besed,
katere vsebujejo, izdelal slovar. V primeru, da smo geslo kdaj zapisali v neki datoteko
ali e-pošto, bo naš uporabniški račun hitro v napadalčevi lasti (Huš, 2017).
Uwajeh (2015) domačemu uporabniku priporoča še nekaj ukrepov za preprečevanje
nepooblaščenih vdorov:






redno brisanje piškotkov ter medmrežne zgodovine,
izogibanje klikanju na povezave v e-pošti, zaradi dupliciranja strani raje naslov
spletne strani ročno vnesemo v brskalnik,
izogibanje transakcijam preko javnega WiFi brezžičnega omrežja,
blokiranje pojavnih oken (angl. popup) v brskalniku s pomočjo programa,
na socialnih omrežjih ne izdajamo nepotrebnih informacij, ki bi hekerjem
olajšale delo – imena otrok in psov so pogosto uporabljena kot gesla, številko
tablice in hiše zameglimo, se ne pritožujemo glede naše banke.

5.3 Varnostne naloge oblaka
Znotraj oblaka se zaradi elementov s podobnimi varnostnimi zahtevami tvorijo meje v
internetnem sloju, ki delijo virtualne naprave z različnimi varnostnimi potrebami v
različne vsebnike (angl. security containers). Znotraj vsebnika se nahaja več virtualnih
naprav, za vstop pa varnostni sistem povpraša po tem »kdo smo« (identifikacija), »ali
smo res to, kar pravimo, da smo« (avtentikacija s pin kodo ali prstnim odtisom) in »kaj
nam je dovoljeno početi znotraj oblaka« (avtorizacija). Identificirati se mora tako oseba
kot tudi aplikacija ali sistem, ki se želi povezati z oblakom (Ruparelia, 2016).
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Vacca (2016) pravi, da aplikacije, ki tečejo in spremljajo stanje oblaka ob
nepravilnostih, avtomatsko obvestijo administratorja in same odpravijo enostavne
napake in grožnje. Spremljajo delovanje fizičnih naprav kot tudi delovanje programov.
Ranljivostni skenerji (angl. vulnerability scanners) skušajo indentificirati vse
potencialne grožnje in ranljivosti, požarni zidovi preprečujejo promet preko neprimernih
vrat, v delovanju pa je tudi antivirusni program. Za varovanje fizičnih strežnikov skrbijo
varnostniki, biometrična identifikacija in redni pregledi.
Z oblakom po navadi komuniciramo preko spletnega brskalnika, promet preko tega pa
v osnovi ni tako varen, kot če ponudnik dokupi enkripcijo podatkov - varnost
prenosnega sloja (angl. secure socket layer – SSL). Da je vzpostavljen varen kanal
med nami in strežnikom, opazimo, če se spletni naslov strežnika začenja s »https:« in
ne le »http:«, prav tako pa se poleg tega nariše ikona ključavnice in izpiše napis
»varno« (Severance, 2015).
S pomočjo kontrolnih vsot (angl. checksum), ki seštejejo vrednosti prejetih paketkov,
računalnik ve, da podatki, poslani preko medmrežja, niso bili prestreženi in
spremenjeni, ali pa poškodovani zaradi slabe povezave. Enkripcija in zgoraj omenjeni
ukrepi morda zadostujejo pri preprečevanju napadov s strani nevladnih hekerjev,
skrivanje podatkov pred vladnimi službami, kot je ameriška nacionalna varnostna
agencija NSA, pa je skoraj nemogoče (Ruparelia, 2016).

6 ZAVOD ARNES
»ARNES (Academic and Research Network of Slovenia - Akademsko raziskovalno
omrežje Slovenije) je javni zavod, ustanovljen leta 1992, ki skrbi za načrtovanje,
organiziranje in upravljanje računalniških povezav med organizacijami s področja
raziskovanja, razvoja, izobraževanja in kulture, za povezovanje v izobraževalna in
raziskovalna omrežja v drugih državah in s tem posredno tudi v medmrežje. ARNES
tudi upravlja z domeno .si« (ARNES, 2017).
V zadnjih letih Jugoslavije je bil Inštitut Jožef Stefan odgovoren za vzpostavitev
medmrežne povezave, ki se je kmalu obrestovala med osamosvojitveno vojno. Takrat
so raziskovalci preko elektronske pošte svojim kolegom pošiljali informacije o
osamosvajanju, ki ni potekalo brez nasilja, ti pa so o tem obveščali novinarje in politike
v svojih državah.
Novo nastala država je v medmrežju zaznala pozitivno prihodnost ter ustanovila javni
zavod Arnes. Vse od takrat nudijo izobraževalni sferi (od vrtcev do univerz) ter
zaposlenim v raziskovalni dejavnosti brezplačne storitve, sredstva pa dobijo od države
in iz evropskih projektov. Že na sredini devetdesetih let so poskrbeli za priključitev
največjih slovenskih srednjih šol na medmrežje (Svenšek, 2015).
Arnes upravlja z medmrežno infrastrukturo več kot 1000 različnih organizacij, kot so
digitalnie knjižnice, šole, univerze, inštituti, muzeji in raziskovalni laboratoriji. Poleg
tega pa preko 200.000 uporabnikom ponuja sodobne storitve, kot so gostovanje
spletnih strani in blogov, elektronska pošta, prenos datotek in video-konferenčna
komunikacija (Predstavitev zavoda Arnes, b.d.)
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6.1 Infrastruktura
V prvi vrsti je torej Arnesova naloga zagotavljanje dostopa do medmrežja vsem zgoraj
omenjenim šolskim in akademskim odjemalcem. Vseeno pa morajo uporabniki
pridobiti dostop do Arnesovih vozlišč (teh je okrog 50), ki se nahajajo v večjih krajih.
To pa lahko naredijo z najetim omrežjem, ki vseeno prinaša nekaj fiksnih stroškov. V
letu 2015 je potekal evropski razpis »IR optika«, ki je več kot 600 organizacij povezal
z Arnesovimi vozlišči. Hrbtenično omrežje preko Slovenije pa ni v lasti Arnesa, zato ga
najema od Telekoma Slovenije in Stelkoma (Huš, 2015).

Slika 17: Hrbtenica omrežja z vozlišči (https://www.arnes.si)

Z Evropo in drugimi kontinenti pa povezovanje poteka preko panevropskega omrežja
Geant, ki nas povezuje z več kot šestdesetimi različnimi državami in preko podobnih
omrežij na drugih kontinentih omogoča sodelovanje z desettisočimi različnimi
organizacijami na najvišjem mednarodnem znanstvenem področju. V času nujnega
sodelovanja za preživetje slovenske akademske sfere preko evropskih projektov
predstavlja omrežje še prav posebno vrednost. Pod okriljem Geanta pa nastaja tudi
akademsko brezžično omrežje Eduroam (Geant, 2017).
Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 (SIO-2020)
Leta 2017 lansiran projekt bo potekal štiri leta, njegov cilj pa bo vsem šolam in
samostojnim dijaškim domovom zagotoviti 62.5 % sofinanciranje brezžičnega omrežja
ter k temu pripadajoče IKT opreme kot so projektorji, stacionarni računalniki ter
prenosniki v višini 50 %. Vse to pa bo zagotovljeno preko Evropskega sklada za
regionalni razvoj (ESSR). Predviden skupni povprečni znesek za postavitev omrežja
je 21.000 €, za nakup IKT opreme pa 7.000 €. Brezžična omrežja bodo premišljeno
postavljena in preračunana s strani strokovnjakov za kar najboljšo pokritost ustanove.
V sklopu tega pa bo razvitih tudi 7 novih storitev in 15 novih vsebin, ki bodo v živo na
delavnicah predstavljene učiteljem. Na projektu lahko institucije sodelujejo s prijavo na
razpis.
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6.2 Arnesove storitve
6.2.1 Arnes AAI
AAI je kratica za Avtentikacijska in Avtorizacijska Infrastruktura. V vse Arnesove
storitve in njegove partnerske storitve v izobraževalni in raziskovalni sferi se lahko
uporabnik prijavlja z enim uporabniškim računom. To mu nudi uporabo ne le
slovenskih, ampak tudi nekaterih tujih evropskih aplikacij iz akademske sfere, saj je
Arnes član federacije EduGAIN. Organizacije, ki sodelujejo z Arnesom, na primer šole
in univerze, lahko zaposlenim in učencem dodelijo uporabniška imena in gesla in se
izognejo upravljanju in preverjanju kočljivih podatkov. Ista identiteta se lahko uporablja
tudi za koriščenje brezžičnih omrežjih na Slovenskem ter v tujini, ki so del mednarodne
federacije Eduroam (angl. education roaming) in zagotavljajo brezplačna WiFi omrežja
na šolah, ki se odločijo za sodelovanje (ArnesAAI, 2016).
6.2.2 Gostovanje strežnikov v oblaku (IaaS)
Gostovanje strežnikov v oblaku (angl. Infrastructure as a Service – IaaS) uporabniku
omogoča brezplačen dostop preko medmrežja do Arnesovih oblačnih strežnikov s
povečanim nadzorom nad opravljanjem in kreiranjem nadaljnih instanc, izbiro
operacijskega sistema in aplikacij na njem. Predstavlja lahko temelj za
konstruktivistično sodelovalno učenje z gostovanjem na primer navideznega
laboratorija. Gostovanje je tako namenjeno zahtevnejšim uporabnikom z več znanja,
ponuja pa več prostora na trdih diskih, ki se nahajajo v Arnesovih prostorih v Sloveniji.
Virtualizacija uporabniku omogoča upravljanje z navideznim strežnikom, za fizične
enote pa skrbijo strokovni sodelavci Arnesa. Prav tako virtualizacija izboljša izkoristke
in deluje po načelih zelenega računalništva, ki optimizira porabo električne energije
(Porenta, 2011).

Slika 18: Arnesovo gostovanje strežnikov v oblaku (http://arnes.splet.arnes.si)

6.2.3 Oblak 365 (Office 365)
Oblak 365 je skupen projekt Arnesa, Šole prihodnosti Maribor in Microsofta. Šole se
lahko odločijo za brezplačno koriščenje sklopa spletnih programov Office 365 s
podpisom posebne pogodbe Microsoft Enrollmentfor Education Sollutions (EES), za
katero finančno poskrbi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Office 365
lahko šole pridobijo neodvisno od Arnesa, z uporabo Oblaka 365 pa uporabniki
ohranijo enoten račun Arnes AAI, skrbnikom informacijskih tehnologij pa olajša
upravljanje z dostopi. Uporabniki lahko koristijo Outlook, Word, Excel, PowerPoint in
vse ostale aplikacije iz nabora. Razlika med Office 365 in Office 2016 je v tem, da prvi
deluje v oblaku kot storitev SaaS, kar pomeni da do aplikacij lahko dostopamo od kjer
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koli preko brskalnika, aplikacije pa so vedno posodobljene, Office 2016 pa imamo
nameščen na računalniku. Poleg vseh spletnih aplikacij Microsoft poskrbi še za 1000
gigabajtov digitalne shrambe na njihovi oblačni platformi OneDrive. Med učenci, učitelji
in prijatelji je omogočena komunikacija, deljenje in urejanje istih dokumentov
(Oblak365, 2017).
6.2.4 Arnes splet
Arnes na svojih strežnikih ponuja gostovanje spletnih strani na osnovi Wordpressa,
odprtokodnega sistema za upravljanje vsebin (angl. content management system –
CMS), ki je ob uporabnikovem prvem stikom s spletiščem že nameščen. Potrebna je
le prijava s svojim uporabniškim imenom in geslom in že lahko pričnemo oblikovati
svojo prvo objavo na blogu. Izgled spletne strani lahko spreminjamo z v naprej
izdelanimi temami, ki so na izbiro brezplačno in vključujejo tudi sicer plačljive teme.
Uporaba vtičnikov (angl. plugins) pa odpira nadaljnje možnosti uporabe spletne strani.
Vklopimo laho na primer vtičnik za galerijo, ki omogoči nastajanje spletne galerije slik
in video vsebin. Arnes splet se lahko uporablja kot orodje za osebno spletno stran,
spletne dnevnike (bloge) ali pa z njim postavimo kar spletno stran organizacije, društva
ali krožka. Pri Arnesu lahko brezplačno registriramo tudi .si domeno (Mihelič, 2011).

Slika 19: Ustvarjanje spletišča preko Arnes splet (http://splet.arnes.si)

6.2.5 Izmenjava datotek – Filesender
Filesender je aplikacija, ki uporabnikom preko spletnega brskalnika omogoča hitro in
varno pošiljanje velikih datotek (do 100 gigabajtov) preko spleta, ki jih ne moremo
poslati preko e-pošte, kar pripomore tudi k nepotrebnemu polnjenju poštnega predala.
Željeno datoteko preko uporabniškega vmesnika naložimo na strežnik in določimo epoštni naslov prejemnika. Ta nato v svoj poštni predal prejme povezavo do datoteke
in jo naloži na svoj računalnik. V primeru, da se prejemniku med nalaganjem prekine
povezava, bo s prenašanjem lahko nadaljeval z mesta prekinitve. Nastavimo lahko
tudi časovno obdobje, po katerem se bo datoteka na strežniku izbrisala (Mihelič, 2011).
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Slika 20: Filesenderjev uporabniški vmesnik

6.2.6 Planer
Je spletna aplikacija, do katere dostopamo preko brskalnika in služi lažjemu
organiziranju skupnih dogodkov. Tako lahko skupina hitro določi, kateri datumi in ure
najbolj ustrezajo posameznikom za izpeljavo na primer sestanka. Vsak udeleženec
lahko izbere več njemu ustreznih terminov, aplikacija pa sama sešteva rezultate in jih
prikazuje vsem udeleženim. Poleg časovnega organiziranja lahko Planer uporabljamo
tudi kot anketni vprašalnik, s katerim lahko na primer določimo predsednika razreda ali
pa določamo kakovost šolske malice (Planer, b.d.)

Slika 21: Rezultati Planerjevega vprašalnika (http://arnes.splet.arnes.si)

6.2.7 Multimedijske storitve
Prenos zvoka in slike na daljavo Arnes omogoča na tri različne načine. Z uporabo
spletne konference VOX, ki več uporabnikom (učencem med seboj ali učiteljem) preko
spletnega brskalnika omogoča sodelovanje s pomočjo slike, zvoka, klepeta in
glasovanja. Druga storitev – Videokonference visoke ločljivosti delujejo podobno, le da
so namenjene komunikaciji celotne učilnice, kjer je zaželjeno predvajanje kakovostne
slike (FullHD 1080p) na veliko platno. Uporablja se lahko za sodelovanje s pobratenim
razredom iz Slovenije ali tujine. Tretja možnost – Prenosi v živo, ki delujejo le v eno
smer, in z možnostjo velikega števila gledalcev, ki pa je namenjena prenašanju na
primer šolske proslave kakovosti FullHD 1080p. Vse te posnetke in tudi druge pa lahko
uporabnik objavi na Portalu Arnes video, portalu slovenskih izobraževalnih video
vsebin, kar lahko nato uporabi tudi za objavo na spletni strani (Multimedijske storitve,
b.d.)
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Slika 22: Spletna konferenca VOX (http://arnes.splet.arnes.si)

6.2.8 Elektronska pošta
Uporabnikom je omogočena uporaba elektronskega naslova z domeno guest.arnes.si,
organizacija pa lahko preko Arnesa tudi sama izbere domeno in jo poimenuje po svoje.
Do poštnega predala je mogoče dostopati iz katerega koli računalnika preko spletnega
brskalnika. Inštitut Jožefa Štefana je pomagal pri razvoju filtrirnega sistema za
neželeno pošto (angl. spam), ki naj bi bil učinkovit v 99.9 % primerih, našim poslanim
sporočilom pa omogoča, da bodo pristali v pravem delu prejemnikovega nabiralnika.
Uporabniški predal nudi 20 gigabajtov prostora z visoko stopnjo zasebnosti, poštni
strežniki pa so locirani v Sloveniji (Elektronska pošta, b.d.).

6.3 Izobraževanje otrok o nevarnostih medmrežja
Zavod Arnes nudi pomoč pri nastajanju točke osveščanja o varni rabi medmrežja in
oblačnih storitev. V navezi s Centrom za varnejše medmrežje in drugimi je na portalu
www.otroci.safe.si objavil kvalitetne animirane video vsebine, primerne za otroke prvih
dveh triad osnovne šole. S pomočjo teh lahko učitelji že zelo zgodaj z otroki odprejo
dialog o temah, kot so ravnanje z osebnimi podatki, varno spletno klepetanje, primerna
gesla, zaščita računalnika ter ostalimi temami o zasvojenosti in ustrahovanju (Safe.si,
b.d.).
Za zadnjo triado osnovne šole pa je na Arnesovi spletni strani poskbljeno z bolj
odraslim pristopom do video vsebin, katerim so dodane tudi učne priprave za
postavljanje pravih debatnih vprašanj in sodelovanja v skupinah. Posnetih je tudi nekaj
video vsebin za obravnavo tematike v srednjih šolah. Poleg tega pa na Arnesovi spletni
strani najdemo tudi sodoben poglobljen evropski priročnik za osnovnošolske in
srednješolske učitelje, ki odpira nove priložnosti in aktivnosti obravnavanja tem o
osebnih podatkih, učitelji pa se lahko udeležijo Arnesovega spletnega tečaja o varni
rabi medmrežja in naprav (Izobraževanje, b.d.).
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7. EMPIRIČNA RAZISKAVA
7.1 Opredelitev raziskovalnega problema
V magistrskem delu ugotavljamo, v kolikšni meri osnovnošolski učitelji varno
uporabljajo medmrežje, kako poznajo posamezne izbrane Arnesove storitve in kako
učinkovito jih uporabljajo v šoli.
Šolskim delavcem storitve v oblaku lajšajo vsakodnevna opravila, zato je pomembno
raziskati njihovo poznavanje. Njihova varna uporaba in razumevanje pa sta predpogoj
za to. Škoda bi bilo uporabljati tuje storitve, kjer so podatki lahko shranjeni neznano
kje, ko slovenski Arnes brezplačno ponuja alternative (Arnes, 2017).
Področje Arnesovih storitev in njihova uporaba je med osnovnošolskimi učitelji še
precej slabo raziskana. O njihovi uporabi v šolstvu namreč ni moč najti nobenih
statističnih podatkov. Priložnost ponuja nov izviren uvid v uporabo kvalitetnih
brezplačnih slovenskih oblačnih produktov in ugotovitev, v kolikšni meri osnovnošolski
učitelji poznajo in uporabljajo te storitve.
Področje tesno povezano z varnim upravljanjem z Arnesovimi oblačmimi storitvami pa
je varnost na spletu. Arnes v navezi z drugimi organizacijami na spletnem portalu
safe.si že ponuja rešitve in izobraževanja na temo varnosti na medmrežju. Literatura
je namenjena učiteljem in staršem, vsebina pa je prilagojena tudi za otroke.
Na tem področju se obstoječi doprinosi osredotočajo na poznavanje varnostnih
ukrepov splošne populacije, naša raziskava pa bo osredotočena zgolj na učiteljsko
populacijo osnovnih šol. Z drugim delom raziskave bomo torej ugotovili, na kakšni ravni
je učiteljsko znanje o varni rabi medmrežja.

7.2 Cilji raziskovanja
Temeljna cilja magistrskega dela sta:



ugotoviti, kako dobro učiteljo poznajo in uporabljajo Arnesova brezplačna orodja
in
ugotoviti, kako varni so učitelji na spletu.

Menimo, da bo empirični del pripomogel k boljšemu pregledu nad uporabo Arnesovih
orodij in povečal zavedanje o obstoju teh storitev. Prinesel bo boljši uvid, v kolikšni
meri obstoječi osnovnošolski učitelji sploh poznajo in uporabljajo te oblačne aplikacije.
Osnovne šole in Zavod Arnes se lahko na to primerno odzovejo.
Drugi cilj pa bo raziskati in osnovnim šolam ter sodelujočim računalniškim podjetjem
ponuditi vpogled v varno rabo spleta in obenem tudi vseh oblačnih aplikacij.

7.3 Raziskovalna vprašanja
R1: V kolikšni meri osnovnošolski učitelji poznajo ali uporabljajo Arnesova brezplačna
orodja? Podvprašanja:





Ali šolski delavci poznajo in uporabljajo Oblak 365 ali Office 365?
Ali poznajo in uporabljajo Arnes splet (gostovanje spletnih strani)?
Ali poznajo in uporabljajo orodje za izmenjavo datotek Filesender?
Ali poznajo in uporabljajo Arnesove videokonferenčne storitve?
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Ali poznajo in uporabljajo Arnesovo elektronsko pošto?
Ali uporabljajo še kakšno drugo oblačno storitev v šoli?
Katere oblačne storitve uporabljajo namesto Arnesovih?

R2: V kolikšni meri osnovnošolski učitelji varno uporabljajo splet? Podvprašanja:







Ali šolski delavci brišejo piškotke in medmrežno zgodovino?
Ali šolski delavci klikajo na povezave v e-pošti?
Ali nakupujejo preko javnega brezžičnega omrežja WiFi?
Ali so na družabno omrežje Facebook kdaj napisali ime svojega otroka ali
hišnega ljubljenčka?
Ali imajo vklopljen požarni zid?
Ali so kdaj v računalnik vklopili nepoznan USB ključek?

R3: Ali mlajši učitelji bolje poznajo Arnesova brezplačna orodja od starejših?
R4: Ali mlajši učitelji bolj varno uporabljajo splet?
R5: Ali tisti, ki uporabljajo ali poznajo Arnesove spletne storitve, tudi bolj varno
uporabljajo splet?

7.4 Metoda in raziskovalni pristop
Raziskava je zaradi na novo pridobljenih podatkov uvrščena med empirične. Je
deskriptivna, saj zajema količinsko opredeljevanje pojavov in ugotavlja zveze med
njimi. Zaradi zbranih številčnih podatkov lahko govorimo o kvantitativni raziskavi,
analiza raziskave pa je prav tako kvantitativna.
7.4.1 Populacija in raziskovalni vzorec
Populacijo predstavljajo učitelji, ki v šolskem letu 2017/18 poučujejo na slovenskih
osnovnih šolah. Za namen raziskave je bil v magistrski nalogi uporabljen priložnostni
vzorec, ki ga uvrščamo med neslučajnostne. Polovico vzorca smo osebno pridobili na
petih različnih osnovnih šolah na Gorenjskem, ostalo polovico pa smo pridobili preko
Facebook skupine osnovnošolskih učiteljev. V raziskavo smo vključili 63 učiteljev - 7
učiteljev in 56 učiteljic.
Tabela 1: Spolna struktura vzorca

Spol
Moški
Ženski
Skupaj

f
7
56
63

f%
11,1
88,9
100,0

Iz tabele 1 je razvidno, da je bila v vzorec vključena dobra desetina učiteljev moškega
spola (7, 11,1 %) in slabih devet desetin učiteljic (56, 88,9 %), skupno 63.
Tabela 2: Starostna struktura vzorca

Starostna skupina
21-35 let
36-50 let
51 let ali več
Skupaj

f
28
27
8
63

f%
44,4
42,9
12,7
100,0
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V tabeli 2 lahko vidimo, da je bila v vzorec vključena slaba polovica učiteljev, ki so bili
v času raziskave stari med 21 in 35 let (44,4 %), slaba polovica učiteljev starih med 36
in 50 let ter dobrih 10 odstotkov učiteljev starih 51 let ali več.
7.4.2 Opis postopka zbiranja podatkov
Za tehniko zbiranja podatkov smo izbrali anketiranje, ki je bilo za dosego danih ciljev
najprimernješe. Inštrument je tako bil anketni vprašalnik, ki sem ga izdelal sam in nato
opravil pilotsko raziskavo. Izboljšanega sem nato uporabil pri pravi raziskavi.
Vsebinska sklopa inštrumenta sta bila dva. Prvi je raziskoval poznavanje in rabo
brezplačnih Arnesovih oblačnih storitev med šolskimi delavci, drugi pa je raziskoval
njihovo (ne)varno rabo spleta.
Veljavnost smo zagotovili s skrbno izbranimi anketnimi vprašanji, ki smo jih v pilotni
raziskavi stestirali in jih po potrebi spremenili ter izboljšali njihovo razumljivost in
poizvedovalno funkcijo. Zanesljivost smo preverjali z neformalnim pogovorom z
določenimi učitelji, ki so izpolnili anketni vprašalnik. Objektivnost smo zagotavljali z
enakimi navodili, rezultate pa ovrednotili ne glede na okoliščine. Mnoga vprašanja
zaprtega tipa pa so pripomogla k večji objektivnosti.
Podatke smo zbirali preko spletnega anketnega portala 1ka. Izvedena je bila kratka
pilotska raziskava s pomočjo štirih prostovoljcev. Anketirance smo k udeležbi pridobili
z osebnimi poznanstvi na šolah, ti pa so anketo razširili med svoje kolege ter s pomočjo
skupine učiteljev na družbenem omrežju Facebook.
7.4.3 Opis postopka obdelave podatkov
Raziskavo smo opravili po kvantitativni paradigmi in dobljene rezultate analizirali z
ustreznimi postopki. Za uporabljeno deskriptivno statistiko smo porabili računalniški
program Microsoft Excel in pa IBM SPSS Statistics. Podatke, pridobljene s pomočjo
spletne anketne aplikacije 1ka, smo uvozili v Excel, kjer smo jih logično porazdelili v
tabele po različnih kriterijh. Pri posploševanju na osnovno množico smo si pomagali z
IBM SPSS Statistics, kamor smo primerno organizirane podate uvozili iz Excela.
Napravili smo več strukturnih in frekvenčnih tabel, možnost posplošitve na osnovno
množico pa smo preverili s hi-kvadrat preizkusom, ki pa smo ga morali vedno zamenjati
s Kullbackovim 2Ȋ zaradi manjšega števila rezultatov v nekaterih celicah tabele.

7.5 Rezultati z interpretacijo
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati raziskave med zaposlenimi učitelji na
osnovnih šolah s pomočjo tabel. Sledijo si v zaporedju zastavljenih raziskovalnih
vprašanj. Dobljenih rezultatov ni bilo moč posplošiti na na osnovno množico, relevantni
ostajajo zgolj za pridobljen vzorec.
R1: V kolikšni meri osnovnošolski učitelji poznajo ali uporabljajo Arnesova
brezplačna orodja?
Najprej pojasnimo v tabelah uporabljene termine, ki so uporaba, poznavanje in
nepoznavanje. Pod uporabo smo klasificirali anketirance, ki program uporabljajo. Pod
poznavanje spadajo tisti, ki programa ne uporabljajo, vendar poznajo njegov obstoj in
namen. Pod nepoznavanje pa smo uvrstili vse tiste, ki programa sploh ne poznajo.
Anketirance smo spraševali o sledečih orodjih: Oblak 365, Arnes splet, Filesender,
Videokonferenčne storitve VOX, Elektronska pošta.
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Tabela 3: Število Arnesovih programov glede na uporabo, poznavanje ali nepoznavanje le-teh
Št. Programov
Status
Uporaba
Poznavanje
Nepoznavanje

f
18
18
5

Nič
f%
28,6
28,6
7,9

f
26
16
10

Ena
f%
41,3
25,4
15,9

f
12
20
19

Dve
f%
19,0
31,7
30,2

f
5
5
14

Tri
f%
7,9
7,9
22,2

f
2
3
12

Štiri
f%
3,2
4,8
19,0

f
0
1
3

Pet
f%
0,0
1,6
4,8

Skupaj
f
f%
63
100,0
63
100,0
63
100,0

Analiza odgovorov anketiranih je pokazala, da jih od triinšestdesetih anketirancev ne
uporablja niti enega Arnesovega programa kar 18, kar znaša 28,6 %. Največ jih
uporablja samo enega (26 ali 41,3 %). Skupno torej ne uporablja nobenega ali pa le
eno orodje 44 anketirancev ali 69,9 %. Dve orodji uporablja 12 vprašanih (19 %), tri
orodja 5 (7,9 %), štiri orodja 2 (3,2 %), vseh orodij pa ne uporablja nihče. Prav tako
enako število anketiranih (18 ali 28,6 %) ne pozna niti enega Arnesovega orodja, po
eno orodje pozna 16 anketiranih ali 25,4 %, kar skupaj znaša 34 ali 54 % vseh
vprašanih. Največ jih pozna po dve orodji, to je 20 (31,7 %), tri orodja 5 (7,9 %), štiri
orodja trije (4,8 %), vseh pet pa jih pozna le eden (1,6 %).Za vseh pet orodij še nikoli
niso slišali trije anketirani (4,8 %), kombinacijo štirih programov ne pozna 12 (19,0 %)
anketiranih, kombinacijo treh pa jih ne pozna 14 (22,2 %). Najvišja zastopanost se
kaže pri nepoznavanju dveh katerih koli programov, ki jih ne pozna 19, kar znaša
največji delež (30,2 %). Enega jih ne pozna 10 (15,9 %), vseh pet pa jih pozna 5 (7,9
%) anketiranih.
Tri, štiri ali pet orodij uporablja in pozna približno isti delež anketiranih. Veliko jih ne
uporablja in ne pozna prav nobenega - število vprašanih je isto za obe kategoriji (18,
28,6 %). Razlika se pokaže med uporabniki enega programa (26, 41,3 %), ki je za 10
(15,9 %) anketiranih višja od poznavanja (16, 25,4 %). Uporaba dveh katerih koli
programov (12, 19,0 %) pa je za 8 (12,7 %) anketirancev manjša kot poznavanje (20,
31,7 %). Popolnoma enako zastopanost vidimo pri uporabi ter poznavanju treh katerih
koli programov (5, 7,9 %). O razlikah med poznavanjem in uporabo štirih ali petih
različnih Arnesovih aplikacij pa je težko govoriti zaradi majhnosti vzorca, saj ta
zagotavlja malo rezultatov.
Tabela 4: Primerjava uporabe med različnimi Arnesovimi storitvami

Arnesovi programi
Oblak ali Office 365
Arnes splet
Filesender
Videokonferenčne storitve VOX
Elektronska pošta

f
24
12
3
3
30

f%
38,1
19,0
4,8
4,8
47,6

Iz tabele, ki primerja programe glede na delež uporabe, je razvidno, da v največji meri
anketirani učitelji uporabljajo Arnesovo elektronsko pošto, kar jih počne slaba polovica.
V precejšnji uporabi je tudi Oblak oz. Office 365, ki ga uporabljata slabi dve petini
vprašanih. Omembe vreden je še Arnes splet, ki je v uporabi pri petini učiteljev,
zanemarljiva pa je uporaba orodja za pošiljanje velikih datotek Filesender ter
videokonferenčne storitve VOX. Najbolj specifična programa, ki se ju uporablja bolj
malokrat v učiteljskem poklicu, sta iz tega vidika pričakovano na zadnjem mestu.
Morda preseneča večja uporaba orodja Arnes splet, ki učiteljem omogoča postavitev
spletnih strani, kar prav tako ni povsem vsakdanja stvar.
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Tabela 5: Primerjava uporabe Arnesovih programov v različnih starostnih razredih anketiranih učiteljev

Starostna kategorija
Arnesovi programi
Oblak ali Office 365
Arnes splet
Filesender
Videokonferenčne storitve VOX
Elektronska pošta

21-35 let
f
f%
15
55,6
5
18,5
2
7,4
1
3,7
8
29,6

36-50 let
f
f%
6
22,2
6
22,2
1
3,7
1
3,7
14
51,9

51 let ali več
f
f%
3
33,3
3
33,3
0
0,0
1
11,1
9
100,0

Iz zgornje tabele je razvidno, da se v vzorcu Arnesov Oblak 365 ali Office 365 največ
uporablja med mladimi učitelji, ki ga uporabljajo v tolikšni meri kot starejši dve skupini
učiteljev skupaj. Iz vzorca je razvidno, da je Arnes splet v največji uporabi ravno v
najstarejši skupini učiteljev in najmanj v najmlajši. Filesender, ki je sicer zelo redko
uporabljen, je spet v največji uporabi pri najmlajših dveh skupinah, kar velja tudi za
videokonferenčne storitve VOX. Arnesova elektronska pošta pa je v stoodstotni meri v
uporabi med najstarejšo skupino učiteljev, najmanj pa jo uporabljajo najmlajši učitelji.
Tu smo predstavili odgovore na vprašanja o bolj specifični uporabi in (ne) poznavanju
različnih Arnesovih spletnih aplikacij..
a) Ali šolski delavci poznajo in uporabljajo Oblak 365 ali Office 365?
Tabela 6: Število in odstotek anketiranih glede na poznavanje in uporabo Oblaka ali Office 365

Odgovori
Uporabljam
Šola ga zagotavlja, a ne uporabljam
Šola ga ne zagotavlja
Skupaj

f
24
31
8
63

f%
38,1
49,2
12,7
100,0

Kot prikazuje zgornja tabela, je 38,1 % anketirancev odgovorilo, da uporabljajo Oblak
ali Office 365. Nekaj več je takih (49,2 %), katerim ga šola zagotavlja in ga poznajo, a
ga ne uporabljajo. Osmim pa ga šola sploh ne zagotavlja.
b) Ali poznajo in uporabljajo Arnes splet (gostovanje spletnih strani)?
Tabela 7: Število in odstotek anketiranih glede na poznavanje in uporabo orodja Arnes splet

Odgovori
Uporabljam
Poznam, a ne uporabljam
Se ne ukvarjam s spletnimi stranmi
Skupaj

f
12
22
29
63

f%
19,0
35,0
46,0
100,0

Statistična analiza je pokazala, da slabi dve petini (19,0 %) vprašanih uporablja Arnes
splet, dobra tretjina (35,0 %) ga pozna, a ga ne uporablja, slaba polovica (46 %)
vprašanih učiteljev pa ga ne pozna, saj se s spletnimi stranmi ne ukvarja.
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c) Ali poznajo in uporabljajo orodje za izmenjavo datotek Filesender?
Tabela 8: Število in odstotek anketiranih glede na poznavanje in uporabo orodja Filesender

Odgovori
Uporabljam
Poznam, a ne uporabljam
Uporabljam WeTransfer
Uporabljam drugo
Ne pošiljam velikih datotek
Skupaj

f
3
16
11
6
26
63

f%
4,8
25,4
17,5
9,5
41,3
100,0

Redki anketiranci (4,8 %) uporabljajo Filesender. Četrtina (25,4 %) orodje pozna, a ga
ne uporablja, slaba petina (17,5 %) namesto tega uporablja tujo inačico WeTransfer,
slaba destina (9,5 %) pa za to uporablja druge programe. Velikih datotek sploh ne
pošilja 41,3 % vprašanih.
d) Ali poznajo in uporabljajo Arnesove videokonferenčne storitve VOX?
Tabela 9: Število in odstotek anketiranih glede na poznavanje in uporabo Arnesoe videokonferenčne storitve VOX

Odgovori
Uporabljam
Poznam, a ne uporabljam
Uporabljam Skype
Uporabljam drugo
Ne uporabljam pogovorov s sliko na daljavo
Skupaj

f
3
7
23
3
26
63

f%
4,8
11,1
36,5
4,8
41,3
100,0

Statistična analiza je pokazala, da Arnesove videokonferenčne storitve VOX uporablja
samo 4,8 % anketiranih, 11,1% jih pozna, a jih ne uporablja. 36,5 % jih namesto tega
raje uporablja Skype, 4,8 % pa druge aplikacije. 41,3 % pa jih sploh ne uporablja
pogovorov na daljavo s sliko.
e) Ali poznajo in uporabljajo Arnesovo elektronsko pošto?
Tabela 10: Število in odstotek anketiranih glede na poznavanje in uporabo Arnesove elektronske pošte

Odgovori
Uporabljam
Uporabljam Gmail
Skupaj

f
30
33
63

f%
47,6
52,4
100,0

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da slaba polovica anketiranih učiteljev (47,6 %)
uporablja Arnesovo elektronsko pošto, dobra polovica (52,4 %) pa jih namesto tega
raje uporablja tujo Googlovo inačico – Gmail.
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f) Ali uporabljajo še kakšno drugo oblačno storitev v šoli?
Tabela 11: Število in odstotek anketiranih glede na uporabo drugih oblačnih storitev v šoli

Odgovori
Google Apps
One drive
Dropbox
Skupaj

f
27
5
5
63

f%
42,9
7,9
7,9
100,0

Statistična analiza je pokazala, da slaba polovica vprašanih učiteljev (42,9 %)
uporablja Google Apps, slaba desetina učiteljev (7,9 %) uporablja One drive, isti delež
pa jih uporablja tudi Dropbox.
R2: V kolikšni meri osnovnošolski učitelji varno uporabljajo splet?
Tabela 12: Aritmetična sredina šestih dejavnikov varne in nevarne uporabe spleta

f
44
19
63

Varno
Manj varno
Skupaj

f%
69,8
30,2
100,0

Analiza šestih spodaj natančneje opisanih dejavnikov je pokazala, da v povprečju dobri
dve tretjini anketiranih (44, 69,8 %) na splošno zna varno uporabljati splet, medtem ko
slaba tretjina (19, 30,2 %) splet uporablja manj varno. Ti tako za šolo in njeno varovanje
podatkov predstavljajo večjo nevarnost kot drugi, ki so na tem področju bolje osveščeni
in se držijo pravil za varnejše brskanje po spletu. Slaba tretjina bi lahko nevede hekerju
ponudila dostop do svojih osebnih podatkov in gesel ter mu tako tlakovala pot do
spreminjanja podatkov na oblačnih strežnikih, kjer se hranijo podatki elektronske
redovalnice.
Tabela 13: Število varnih dejanj na učitelja pri uporabi spleta
Št. varnih dejanj
Št. učiteljev

Ena
f
f%
0
0,0

Dve
f
f%
5
7,9

Tri
f
10

Štiri
f
f%
22
34,9

f%
15,9

Pet
f
21

f%
33,3

Šest
f
f%
5
7,9

Skupaj
f
f%
63
100,0

Tabela prikazuje podatke o tem, na koliko vprašanj so anketiranci odgovorili z
odgovorom, ki odraža varno uporabo spleta. Od šestih vprašanj nobeden ni odgovoril
na vse tako, da bi kazali na nevarno uporabo spleta. Prav tako nobeden od
triinšestdesetih učiteljev ne počne varno samo ene stvari. Po dve kateri koli izmed
spodaj omenjenih stvari počne varno 5 vprašanih učiteljev (7,9 %). Tri stvari počne
varno 10 učiteljev (15,0 %). Največ učiteljev, dobri dve tretjini (43, 68,2 %), počne
varno po štiri in pet stvari. Vseh šest stvari pa varno dela le 5 vprašanih (7,9 %).
Tabela 14: Primerjava varne uporabe spleta med različnimi opravili

Opravila
Varnost
Varno
Nevarno
Skupaj

Piškotki,
zgodovina
f
f%
32
50,8
31
49,2
63 100,0

E-pošta
povezave
f
f%
59 93,7
4
6,3
63 100,0

Javni
WiFI
f
f%
45 71,4
18 28,6
63 100,0

Facebook
ime
f
f%
33 52,4
30 47,6
63 100,0
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Požarni
zid
f
f%
52 82,5
11 17,5
63 100,0

Neznan
USB
f
f%
43 68,3
20 31,7
63 100,0

Skupaj
f
264
114
378

f%
100,0
100,0
100,0

Analiza je pokazala, da v največji meri znajo anketirani učitelji varno rokovati z epoštnimi sporočili, pri čemer jim to gre od rok v skoraj stoodstotni meri. Štiri petine je
dobro izobraženih pri rokovanju s požarnim zidom, temu pa sledi varno nakupovanje
le iz domačega brezžičnega WiFI omrežja zaščitenega z geslom. Previdnega ravnanja
z nepoznanim USB ključkom sta vešči dobri dve tretjini vprašanih, največ težav (skoraj
polovici) pa jim povzroča omemba imena otroka ali hišnega ljubljenčka na Facebooku
in pa piškotki ter medmrežna zgodovina, kar pa varno redno briše le slaba polovica
anketiranih.
Spodaj smo bolj specifično predstavili (ne)varno uporabo spleta pri posamičnih
opravilih učiteljev.
a) Ali šolski delavci brišejo piškotke in medmrežno zgodovino?
Tabela 15: Število in odstotek anketiranih glede na brisanje piškotkov in medmrežne zgodovine

Odgovori
Da
Ne
Ne poznam
Skupaj

(f)
32
30
1
63

f%
50,8
47,6
1,6
100,0

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da približno polovica (50,8 %) anketiranih
osnovnošolskih učiteljev briše piškotke in medmrežno zgodovino, kar pripomore k
brisanju uporabniških imen in gesel ter s tem varnejši rabi spleta, polovica (47,6 %)
pa tega ne počne. Le 1,6 % anketiranih ne pozna pojma medmrežna zgodovina in
piškotki.
b) Ali šolski delavci klikajo na povezave v e-pošti?
Tabela 16: Število in odstotek anketiranih glede na klikanje povezave v e-pošti

Odgovori
Da
Ne
Skupaj

f
4
59
63

f%
6,3
93,7
100,0

Iz zgornje tabele je razvidno, da redki anketiranci klikajo na povezave v e-pošti (6,3
%), medtem ko velika večina tega ne počne nikoli. To pomeni, da je ostalih 93,7 %
osveščenih glede morebitnih škodoželjnih povezav, ki so lahko nevarne in končajo na
na primer spletnih straneh, zelo podobnih originalni, le da naše vnesene podatke dobi
nepridiprav.
c) Ali nakupujejo preko javnega brezžičnega omrežja WiFi?
Tabela 17: Število in odstotek anketiranih glede na nakupovanje preko javnega brezžičnega omrežja WiFi

Odgovori
Da
Ne
Skupaj

f
18
45
63

f%
28,6
71,4
100,0

Iz tabele lahko preberemo, da 28,6 % anketiranih učiteljev nakupuje tudi preko javnega
brezžičnega omrežja WiFi, ostalih 71,4 % pa ne. Prvi na nezavarovanem javnem
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omrežju dajejo zlikovcem možnost, da ti prestrežejo podatke o plačilni kartici in drugih
osebnih podatkih.
d) Ali so na družabno omrežje Facebook kdaj napisali ime svojega otroka ali
hišnega ljubljenčka?
Tabela 18: Število in odstotek anketiranih glede na omenjanje imena otrok ali živali na Facebooku

Odgovori
Da
Ne
Skupaj

f
30
33
63

f%
47,6
52,4
100,0

Iz zgornje tabele je razvidno, da je slaba polovica anketirancev (47,6 %) na družabnem
omrežju Facebook že kdaj omenila ime svojega otroka ali hišnega ljubljenčka, dobra
polovica (52,4 %) pa ga ni nikoli. Zaradi pogoste uporabe imen otrok in živali v geslih
so lahko prvi nenamerno izdali del gesla zlikavcu, ki se spozna na socialni inženiring.
e) Ali imajo vklopljen požarni zid?
Tabela 19: Število in odstotek anketiranih glede na vklopljen požarni zid
Odgovori
Da
Ne
Ne vem
Skupaj

f
52
2
9
63

f%
82,5
3,2
14,3
100,0

V zgornji tabeli lahko preberemo, da ima večina anketiranih osnovnošolskih učiteljev
(82,5 %) vklopljen požarni zid, medtem ko ga imajo redki (3,2 %) izklopljenega. 14,3
% anketiranih pa ne ve. Tisti, ki ga nimajo, oz. o tem niso osveščeni, so pred
hekerskimi vdori manj zaščiteni.
f) Ali so kdaj v računalnik vklopili nepoznan USB ključek?
Tabela 20: Število in odstotek anketiranih glede na vklop nepoznanega USB ključka

Odgovori

Da
Ne
Skupaj

f
20
43
63

f%
31,7
68,3
100,0

Iz tabele je razvidno, da je slaba tretjina (31,7 %) anketiranih učiteljev že kdaj v
računalnik vklopila neznan USB ključek, dobri dve tretjini (68,3 %) pa jih to še ni storilo.
Tisti, ki so neznan USB ključek že vklopili v računalnik, predstavljajo večjo grožnjo, da
bodo to storili s podtaknjenim okuženim ključkom, narejenim za zbiranje pomembnih
podatkov iz žrtvinega računalnika.

39

R3: Ali mlajši učitelji bolje poznajo Arnesova brezplačna orodja od starejših?
Tabela 21: Uporaba in (ne)poznavanje Arnesovih orodij glede na starostno skupino učiteljev

Poznavanje
Starost
21-35 let
36-50 let
51 let in več
Skupaj

Uporabljam
f
f%
6
22,2
5
18,5
3
33,3
14
22,2

Poznam
f
f%
6
22,2
8
29,6
4
44,4
18
28,6

Ne poznam
f
f%
15
55,6
14
51,9
2
22,2
31
49,2

Skupaj
f
f%
27
100,0
27
100,0
9
100,0
63
100,0

Analiza je pokazala, da mlajši učitelji iz vzorca ne poznajo bolje Arnesovih brezplačnih
orodij od starejših kolegov. V nasprotju jih ravno ti največ uporabljajo in poznajo.
Spodaj omenjeni odstotki so izračunani glede na starostno skupino. Spodnji izračun
hi-kvadrat preizkusa ni bil statistično pomemben, zato ne moremo govoriti o učiteljih
nasploh (o osnovni množici), ampak le o vzorcu anketirancev. Iz vzorca je tako
razvidno, da Arnesove programe uporabljajo v največji meri učitelji stari 51 let ali več
(33,3 %). V manjši meri jih za 11,1 % manj uporabljajo najmlajši učitelji (22,3 %),
najmanj pa jih uporabljajo učitelji stari med 36 in 50 let (18,5 %). Arnesove aplikacije
prav tako najbolje poznajo najstarejši učitelji (44,4 %), sledijo jim učitelji srednjih let
(29,6 %), v najmanjši meri pa jih poznajo najmlajši učitelji (22,3 %). Od učiteljev starih
nad 50 let, jih za 22 % več pozna Arnesove programe kot učitelji, stari od 21 do 35 let.
Več kot 50 % učiteljev med 21. in 35. letom (55,6 %) ter učiteljev med 36. in 50. letom
(51,9 %) pa ne pozna Arnesovih orodij.
Posploševanje vzorca na osnovno množico
R: Ali se v osnovni množici med različno starimi učitelji pojavljajo razlike glede
poznavanja Arnesovih brezplačnih orodij?
H: V osnovni množici se med različno starimi učitelji pojavljajo razlike glede poznavanja
Arnesovih brezplačnih orodij.
Tabela 22: Izračun hi-kvadrat preizkusa (Ali mlajši učitelji bolje poznajo Arnesova brezplačna orodja od starejših)

Vrednost

Prostostne stopnje
(g)

Raven statistične
pomembnosti
(ά)
,487
,457

Hi-kvadrat preizkus
3,443a
4
Kullbackov 2Ȋ preizkus
3,638
4
Število vključenih
63
Pri treh celicah (33,3 %) smo zaznali vrednosti manjše od 5. Minimalen pričakovan izračun je
2,00.

Vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa ni statistično pomembna. Ničelno hipotezo
obdržimo, o stanju v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. Ne moremo
posploševati, da se med različno starimi učitelji pojavljajo razlike v poznavanju in
uporabi Arnesovih spletnih orodij.
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R4: Ali mlajši učitelji varneje uporabljajo splet?
Tabela 23: Stopnja varnosti uporabe spleta glede na starostno kategorijo učiteljev

Varnost
Starost
21-35 let
36-50 let
51 let in več
Skupaj

f
8
7
0
15

Varno
f%
29,6
25,9
0,0
23,8

Srednje varno
f
f%
13
48,1
16
59,3
7
77,8
36
57,1

Nevarno
f
f%
6
22,2
4
14,8
2
22,2
12
19,0

Skupaj
f
f%
27
100,0
27
100,0
9
100,0
63
100,0

Sedem dejavnikov, ki kažejo na (ne)varno uporabo spleta, smo združili v tri kategorije
z razredi velikosti po dve (i=2). V kategorijo varno smo všteli vse učitelje z vzorca, ki
tehnologijo uporabljajo varno na vseh sedmih ali šestih področjih. V kategorijo srednje
varno smo uvrstili vse tiste, ki splet uporabljajo varno na petih ali štirih področjih. Tiste,
ki pa varnosti zadostijo na samo treh ali dveh področjih, pa smo uvrstili v kategorijo
nevarno. Danih rezultatov ni bilo moč posplošiti na osnovno množico.
Iz zgornje tabele lahko razberemo, da v danem vzorcu mlajši učitelji res bolj varno
uporabljajo splet, če jih po starosti uvrščamo v kategorijo varno. Kar 8 anketirancev
(29,6 %), starih od 21 do 35 let zna varno uporabljati medmrežje. V podobnem številu
zna varno uporabljati splet tudi 7 (25,9 %) učiteljev starih od 36 do 50 let. Velika razlika
pa je opazna med mlajšima skupinama sodelujočih v raziskavi in pa starejšo, pri kateri
ne najdemo niti enega, ki bi znal varno rokovati s spletom. Največ učiteljev vseh
starosti sodi v kategorijo srednje varno. Najbolje so zastopani učitelji, stari 51 let ali
več, katerih je kar 7 (77,8 %). 16 (59,4 %) učiteljev sodi v to kategorijo iz srednje
starostne skupine, prav tako pa sem sodi tudi 13 (48,1 %) učiteljev, starih od 21 do 35
let. V kategoriji nevarno se nahaja najmanj najmlajših in srednje starih anketirancev,
medtem ko za najstarejše učitelje tega ne moremo trditi. Najmlajših učiteljev je tu 6
(22,2 %), tisti srednjih let so štirje (14, 8%), najstarejših pa je tu enako odstotkov kot
najmlajših (2, 22,2 %).
Posploševanje vzorca na osnovno množico
R: Ali se v osnovni množici med različno starimi učitelji pojavljajo razlike glede varne
uporabe spleta?
H: V osnovni množici se med različno starimi učitelji pojavljajo razike glede varne
uporabe spleta.
Tabela 24: Izračun hi-kvadrat preizkusa (varna uporaba spleta)

Vrednost

Prostostne stopnje
(g)

Raven statistične
pomembnosti
(ά)
,393
,187

Hi-kvadrat preizkus
4,096a
4
Kullbackov 2Ȋ preizkus
6,174
4
Število vključenih
63
Pri dveh celicah (22,2 %) smo zaznali vrednosti manjše od 5. Minimalen pričakovan izračun je
1,71.

Vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa ni statistično pomembna. Ničelno hipotezo
obdržimo, o stanju v osnovni množici pa ne moremo trditi ničesar. Ne moremo
posploševati, da se med učitelji različnih starosti pojavljajo razlike v varni in nevarni
uporabi spleta, prav tako pa ne moremo reči, da teh razlik ni.
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R5: Ali tisti, ki uporabljajo ali poznajo Arnesove spletne storitve tudi bolj varno
uporabljajo splet?
Tabela 25: Stopnja varnosti uporabe spleta glede na uporabo oz. neuporabo Arnesovih orodij

Varnost
Uporaba
Uporabljam/poznam
Ne poznam
Skupaj

Varno
f
f%
17
48,6
9
32,1
26
41,3

Srednje varno
f
f%
15
42,9
17
60,7
32
50,8

Nevarno
f
f%
3
8,6
2
7,1
5
7,9

Skupaj
f
f%
35
100,0
28
100,0
63
100,0

Kategorije varnost – varno, srednje varno in nevarno smo naredili na enak način kot
pri prejšnjem raziskovalnem vprašanju z razredom velikosti i=2. Kategorije pri uporabi
pa smo naredili na sledeči način: izmed petih programov, ki smo jih raziskali, smo tiste,
ki jih pretežno uporabjajo ali poznajo (vsaj tri od petih), uvrstili v kategorijo
uporabljam/poznam, ostale v manjšini pa smo uvrstili v kategorijo ne poznam.
Analiza rezultatov je pokazala, da je v vzorcu tistih anketiranih učiteljev, ki varno
uporabljajo splet in tudi uporabljajo/poznajo Arnesove programe skoraj dvakrat več
(17) kot tistih, ki znajo varno uporabljati splet, a ne poznajo oz. uporabljajo Arnesovih
orodij (9). Temu primerno je v vzorcu tistih učiteljev, ki se na spletu znajo zaščititi
srednje dobro in uporabljajo oz. poznajo Arnesove storitve (15) približno toliko kot tistih,
ki teh storitev ne poznajo (17). V kategoriji anketirancev, ki se na spletu ne obnašajo
varno, pa je zastopanost v premajhnem številu, da bi lahko govorili o razlikah, saj je
obeh skupaj 5.
Posploševanje vzorca na osnovno množico
R: Ali se v osnovni množici med učitelji, ki uporabljajo/poznajo in ne poznajo Arnesovih
spletnih orodij pojavljajo razlike glede varne uporabe spleta?
H: V osnovni množici se med učitelji, ki uporabljajo/poznajo in ne poznajo Arnesova
spletna orodja pojavljajo razlike glede varne uporabe spleta.
Vrednost

Prostostne stopnje
(g)

Raven statistične
pomembnosti
(ά)
,362
,359

Hi-kvadrat preizkus
2,034a
2
Kullbackov 2Ȋ preizkus
2,049
2
Število vključenih
63
Pri dveh celicah (33,3 %) smo zaznali vrednosti manjše od 5. Minimalen pričakovan izračun je
2,22.

Vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa ni statistično pomembna. Ničelno hipotezo
obdržimo, o stanju v osnovni množici pa ne moremo trditi ničesar. Ne moremo
posploševati, da se med učitelji, ki uporabljajo oz. poznajo Arnesova spletna orodja, in
tistimi, ki jih ne poznajo pojavljajo razlike v varni in nevarni uporabi spleta, prav tako
pa ne moremo trditi, da teh razlik ni.
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ZAKLJUČEK
Poznavanje najbolj uporabnih sodobnih oblačnih računalniških orodij (SaaS), osnovno
razumevanje delovanja njihovega ozadja in njihova varna raba so deli celote, ki
odlikujejo sodobnega ozaveščenega uporabnika spleta. Nekaj let nazaj smo programe,
ki smo jih želeli uporabljati na računalniku, morali nanj namestiti. Danes so ti
nameščeni nekje v oblaku, kjer poteka tudi vsa obdelava podatkov in izračuni, našemu
računalniku pa je dodeljenega nekaj dela. V magistrskem delu se nam je zato zdelo
pomembno predstaviti osnovne koncepte delovanja te vedno bolj razširjene
tehnologije. Medmrežje stvari, ki bo morda vpeljano v učilnice, bo potrebovalo
poznavanje vseh delov celote te tehnologije. Učitelji bodo morali biti še bolj tehnično
osveščeni ter poznati pravila varovanja podatkov, ki bi se pretakali iz na primer
učenčevih pametnih zapestnic in tablic na učiteljev zaslon.
V magistrskem delu smo v empiričnem sklopu s pomočjo spletnega anketnega
vprašalnika skušali raziskati, v kolikšni meri osnovnošolski učitelji poznajo in
uporabljajo Arnesova spletna orodja. Ugotovili smo, da v največji meri uporabljajo
programe učitelji iz nastarejše skupine. Prav tako je statistična obdelava pokazala, da
tudi najstarejši učitelji poznajo veliko orodij. Temu primerno smo tudi potrdili, da člani
najmlajše skupine najmanj poznajo in uporabljajo Arnesove aplikacije. Podatki so pri
združitvi vseh starostnih skupin v eno pokazali, da velika večina osnovnošolskih
učiteljev uporablja ali pa samo pozna le eno, dve ali pa celo nobeneega orodja. Največ,
daleč pred ostalimi orodji, uporabljajo elektronsko pošto ter Oblak 365 (Office 365). Pri
starostni primerjavi pa pri najmlajši skupini izstopa podatek največjega deleža uporabe
Oblaka 365, pri srednji in najstarejši starostni skupini pa je to Arnesova elektronska
pošta. Uporabljajo jo kar vsi najstarejši učitelji v našem vzorcu. Iz tega lahko sklepamo
in Zavodu Arnes priporočamo, da naj se z ozirom na osnovnošolske učitelje v prihodnje
najbolj posveti popravljanju, optimiziranju in posodabljanju omenjenih dveh najbolj
uporabljenih spletnih aplikacij. Priporočimo pa jim lahko tudi večjo pozornost pri
seznanjanju uporabnikov z aplikacijo za pošiljanje velikih datotek Filsender. Ta je lahko
v časih omejitve velikosti elektronskih sporočil in oblačnih shramb za pošiljanje na
primer video vsebin za učitelje precej aktualna.
Prav tako smo z anketnimi vprašanji skušali raziskati tudi, v kolikšni meri učitelji
osnovnih šol varno uporabljajo splet. Ugotovili smo, da po naših kriterijih v grobem
varno uporablja splet dve tretjini učiteljev. Natančneje smo analizirali šest vprašanj in
ugotovili, da je kritična samo petina učiteljev, ki je bila seznanjena z dvema
dejavnikoma varne rabe. V največji meri so anketirani učitelji varno znali rokovati z epoštnimi sporočili in požarnim zidom, v najmanjši meri pa so poznali pravila varne
uporabe neznanega USB ključka, Facebooka (socialnih omrežij) ter rednega brisanja
piškotkov in zgodovine brskalnika. Največji delež učiteljev, ki varno uporabljajo splet,
sodi v najmlajšo starostno skupino. Največji delež učiteljev srednje starostne skupine
sodi v kategorijo srednje varno. Nobeden iz najstarejše skupine pa ne sodi v kategorijo
varno. Tako lahko ravnateljem osnovnih šol priporočimo, da naj svoje učitelje na
seminarjih izobrazijo o varnosti na spletu ter se tako izognejo morebitnim
nevščečnostim z nepooblaščenimi vdori v šolske podatkovne zbirke, kamor sodi na
primer sistem e-redovalnice. Ravnatelj bi lahko podobno, kot mi v magistrski nalogi, s
pomočjo spletne ankete napravil hiter preizkus znanja in pridobil uvid v stopnjo varne
rabe storitev pri svojih učiteljih. Na vsaki šoli je verjetno zaposlen tudi učitelj
računalništva, ki bi lahko pripravil kratek tečaj o varni rabi spleta. To pa bi lahko
predstavili tudi že na pedagoških fakultetah pri predmetu, povezanem z informacijsko
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komunikacijskimi tehnologijami (krajše IKT), kjer bi lahko opozarjali na najpogostejše
spletne načine zlorabe otrok.
Zelo pomemben pa je tudi sistematičen prenos znanja o varnem obnašanju na spletu
na učence. Če že učitelji sami niso dovolj usposobljeni za kar varno uporabo le-tega,
potem bodo težko to znanje prenesli na učence. V nekaterih družinah to poteka v
zadostni meri, kjer pa starši o tem ne vedo prav veliko, pa postane osnovnošolski učitelj
pomemben člen, ki lahko opozori na morebitne možnosti za zlorabe in na načine
zaščite pred njimi. Danes sicer otroci pričnejo uporabljati pametne telefone, tablice in
računalnike že zelo zgodaj, kar kasneje sicer vodi v večjo osveščenost, ki pa jo otrok
pridobi šele sčasoma. Stopnja učenčeve ranljivosti pa je največja prav na začetku, ko
še ne pozna vseh nevarnost. Z reševanjem tega problema bi bilo zato najbolje pričeti
že čim bolj zgodaj - na razredni stopnji s pomočjo omenjenega portala
www.otroci.safe.si, saj le-ta obsega zelo primerne razlage s pomočjo video vsebin, ki
bi otrokom ponudile zabaven način izobrazbe. Popolna prepoved rabe IKT v šoli ni
pametna rešitev, ker učitelji tako izgubijo priložnost, da bi učence že zgodaj opozorili
na nevarnosti in jih naučili varne rabe tehnologije, ki jo bodo učenci v vsakem primeru
uporabljali.
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PRILOGE
Anketni vprašalnik
BLOK (1) ( O Arnesu )
Q1 - Vaši odgovori se lahko nanašajo na uporabo med opravljanjem poklicnih
dolžnosti, prav tako pa tudi prostega časa.Ali poznate oz. uporabljate brezplačen
Microsoftov Office 365?





Uporabljam
Poznam a ne uporabljam
Ne uporabljam, ker ga šola ne zagotavlja
Šola ga zagotavlja, vendar ne uporabljam

BLOK (1) ( O Arnesu )
Q2 - Ali poznate oz. uporabljate Arnesovo brezplačno gostovanje spletnih
strani?




Uporabljam
Poznam a ne uporabljam
Se ne ukvarjam s spletnimi stranmi

BLOK (1) ( O Arnesu )
Q3 - Ali poznate oz. uporabljate Arnesovo orodje za izmenjavo velikih datotek Filesender?






Uporabljam
Poznam a ne uporabljam
Ne, uporabljam WeTransfer
Uporabljam drugo:
Ne pošiljam velikih datotek

BLOK (1) ( O Arnesu )
Q4 - Ali poznate oz. uporabljate Arnesove spletne konference na daljavo VOX?






Uporabljam
Poznam a ne uporabljam
Ne, uporabljam Skype
Uporabljam drugo:
Ne uporabljam pogovorov s sliko na daljavo

BLOK (1) ( O Arnesu )

I

Q5 - Ali poznate
(nekaj@guest.arnes.si)





oz.

uporabljate

Arnesovo

elektronsko

pošto?

Uporabljam
Poznam a ne uporabljam
Ne, uporabljam Gmail
Uporabljam drugo:

BLOK (1) ( O Arnesu )
Q6 - Ali pri svojem delu z otroki in sodelavci uporabljate še kakšne druge
oblačno storitve? (zagon aplikacije preko brskalnika, tako kot eAsistent, Gmail
...)
___________________________________________________________________

BLOK (2) ( Vprašanja o varni rabi spleta )
Q7 - Sledeča vprašanja so bolj osebne narave. Podatki bodo uporabljeni le za
skupinsko analizo in ne za analizo posameznika.Ali na svojem računalniku
brišete internetno zgodovino?




Da
Ne
Ne vem, tega ne poznam

BLOK (2) ( Vprašanja o varni rabi spleta )
Q8 - Ali na svojem računalniku brišete piškotke?




Da
Ne
Ne vem, tega ne poznam

BLOK (2) ( Vprašanja o varni rabi spleta )
Q9 - Ali klikate na povezave pri branju prejetih nepoznanih e-sporočil? (Ali
kliknete na primer na http://arnes.si če se ta nahaja v sporočilu)



Da
Ne

BLOK (2) ( Vprašanja o varni rabi spleta )
Q10 - Ali kdaj nakupujete po spletu preko javnega brezžičnega omrežja Wi-Fi?



Da
Ne
II

BLOK (4) ( Vprašanja o varni rabi spleta )
Q11 - Ali ste na Facebooku kdaj omenili ime svojega otroka ali psa?



Da
Ne

BLOK (4) ( Vprašanja o varni rabi spleta )
Q12 - Ali imate na računalniku vklopljen požarni zid?




Da
Ne
Ne vem

BLOK (4) ( Vprašanja o varni rabi spleta )
Q13 - Ali ste kdaj v računalnik vklopili neznan USB ključek?




Da
Ne

XSPOL - Spol:



Moški
Ženski

XSTAROST - V katero starostno skupino spadate?




21 - 35 let
36 - 50 let
51 let ali več

III

