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Arnesovi uporabniki 

• Širok krog uporabnikov 

• Različne potrebe 

• Različna znanja in motivacija 

• Različno področje delovanja 

• Šolstvo, znanost, kultura… 

• Tipični uporabniki: 

 



Vir: digitalpromise.org 



Vir: college.usatoday.com 



Vir: usacommcollege.com 



Vir: college.usatoday.com 



Vir: oregonlive.com 



Vir: pinterest.com 



Vir: knowledgetransfer.web.cern.ch 



Vir: mojaobcina.si 



Vir: www.colorado.edu 



Vir: cabulousgate.wordpress.com 



Vir: cabulousgate.wordpress.com 



Oblačne storitve 

• Multimedijske storitve (VOX, portal, MCU) 

• SIO storitve (listovnik, skrajševalnik URL, kliker) 

• Gostovanje virtualnih strežnikov 

• Arnes splet & analitika (CMS) 

• Arnes shramba 

• Arnes email & Spam filter 

• Ostale storitve (filesender, planer…) 

• V pilotni fazi: Arnes učilnice (LMS) 

• V ugašanju: Arnes News 

 



Gostovanje virtualnih strežnikov (GVS) 

Paket „polni“ 

- uporabniki, ki želijo 
storitev uporabljati „out 
of the box“ 

- priučeni informatiki 

- Uporabniki z manj časa 

Paket 
„asistenca“ 

- Uporabniki, ki želijo 
razširiti svoje znanje in 
imajo visoko motivacijo 

- Izkušeni informatiki 

- Uporabniki, ki želijo 
imeti več svobode pri 
ustvarjanju 

Paket 
„samostojni“ 

- Raziskovalci 

- Sistemski 
administratorji 

- Informatiki „entuzijasti“ 

- „hekerji & geeki“ 



Gostovanje virtualnih strežnikov (GVS) 
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Paket 
„samostojni“ 

- Drugačen tip 
uporabnikov 

- Storitev se po samem 
konceptu razlikuje od 
preostalih dveh tipov 

- Strojne potrebe so 
večje kot drugje 
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Gostovanje virtualnih strežnikov (GVS) 

Paket „polni“ 
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dovolj ljudi, da bi lahko 
sledili potrebam 
uporabnikov 

Paket 
„asistenca“ 

- Uporabniki, ki želijo 
razširiti svoje znanje in 
imajo visoko motivacijo 

- Izkušeni informatiki 

- Uporabniki, ki želijo 
imeti več svobode pri 
ustvarjanju 

Samostojna 

storitev: 

Strežnik po 

meri 

 Pušča odprte 

roke 

 Potrebnega je 

več tehničnega 

znanja & 

motivacije 

 Za marsikoga 

predstavlja 

preveliko 

obremenitev 



Gostovanje 
virtualnih strežnikov 

(GVS) 

Paket 
„asistenca“ 

- Uporabniki, ki želijo 
razširiti svoje znanje in 
imajo visoko motivacijo 

- Izkušeni informatiki 

- Uporabniki, ki želijo imeti 
več svobode pri 
ustvarjanju 
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Samostojna 

storitev: 
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 CMS & LMS 

 Varnost in 

posodabljanje 

zagotavlja Arnes 

 Uporabnik se 

lahko posveti 

vsebini 

 Hitro uvajanje & 

učenje 

Samostojna 
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Arnes 

Učilnice 



Gostovanje 
virtualnih strežnikov 

(GVS) 

Paket 
„asistenca“ 

- Razdelitev v pakete ni 
več smiselna 

- Uporabniki pod terminom 
asistenca pričakujejo 
preveč pomoči 
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Samostojna 

storitev: 

Arnes Splet 

 CMS & LMS 

 Varnost in 

posodabljanje 

zagotavlja Arnes 

 Uporabnik se 

lahko posveti 

vsebini 

 Hitro uvajanje & 

učenje 

Samostojna 

storitev: 

Arnes 

Učilnice 

Samostojna 

storitev: 

Arnes GVS 

 Pušča pretežno 

odprte roke 

 Uporabnik sam 

skrbi za varnost 

in posodabljanje 

 Arnes skrbi za 

Linux, Apache, 

PHP & MySQL 

 Potrebnega je 

kar nekaj znanja 

& motivacije 



Samostojna 

storitev: 

Arnes 

News 

 Pojavili so se bolj moderni, namenski in 

dodelani protokoli. 

 Močen razvoj socialnih omrežij. 

 Ta omrežja in protokoli so začeli močno 

izpodrivati protokol nntp (Arnes News). 



Hvala za pozornost. 

Gregor Treska 

gregor.treska@arnes.si 


