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UVOD 
Za učinkovito delo z računalnikom potrebujemo programsko opremo, ki nam omogoča na 
lahek in učinkovit način izvesti določena opravila. Nakup kvalitetne programske opreme je 
povezan s precejšnjimi stroški, katerim se lahko delno tudi izognemo. Danes se vse več 
govori o uporabi brezplačne in odprtokodne programske opreme, saj za večino opravil in 
uporabe najdemo primerljive brezplačne alternative plačljivi opremi.  
 
V manjših in srednje velikih podjetjih lahko stroški nakupa programske opreme predstavljajo 
precejšen delež vseh stroškov, prav zaradi tega sem se odločil raziskati trg brezplačnih 
alternativ in to predstaviti v okviru te naloge. Ponudba odprtokodne in brezplačne programske 
opreme je dandanes že precej velika in se bliskovito širi, to pa je v zadnjem času postalo 
problem, saj ti iskanje in testiranje ustreznega programa vzame precej časa. V okviru naloge 
sem opredelil različna področja dela in predstavil najpomembnejše programe za specifična 
opravila. 
 
Pomembno dejstvo je tudi združljivost z obstoječo programsko arhitekturo določenega 
podjetja in čas učenja zaposlenih v podjetju, ki so bili vajeni drugačne programske opreme, na 
kateri so imeli svoja opravila že avtomatizirana. Na to moramo biti pri prehodu na prosto 
programsko opremo še posebej pazljivi, saj se prav v teh dveh dejstvih lahko skrivajo skriti 
stroški, na katere nismo nikoli pomislili, končni obračuna stanja po opravljeni selitvi pa bo 
nemalokrat pokazal da nas je brezplačna programska oprema stala več kot plačljiva. Zato 
moramo še pred prehodom preučiti vse pasti na katere bi lahko naleteli tekom selitve na 
brezplačna programska okolja. 
 
Naloga je v osnovi razdeljena na tri večja poglavja. V prvem je predstavljena zgodovina 
odprte kode in razdelitev po kategorijah glede na plačljivost, pogoje uporabe in nadaljnje 
distribucije. V drugem delu sem programsko opremo razdelil po kategorijah glede na namen 
uporabe in v vsakem poglavju predstavil najbolj uporabljen program za določeno opravilo in 
možno alternativno izbiro. V tretjem delu je predstavljena praktična uporaba proste 
programske opreme za domače in poslovne namene. V sklepnem delu, sem si postavil še 
analitično vprašanje: »Kaj je boljše, popolnoma odprtokodni sistem na Linux osnovi ali 
platforma Windows z uporabo proste programske opreme?« in na kratko povzel pomembnejše 
sklepe diplomskega dela. 
 
Veliko je malih in srednjih podjetij, ki z nakupi programskih paketov Microsoft Office 
dobesedno mečejo denar skozi okno in bi sredstva porabljena za to lahko namenili drugim, 
pomembnejšim investicijam, pri odločitvi za pisarniški programski paket pa izbrali 
OpenOffice.org.  
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1 OSNOVE ODPRTOKODNIH PROGRAMOV 
Po opredelitvi na strani Wikipedie (http://en.wikipedia.org) je odprtokodna programska 
oprema tista, ki je brezplačna oziroma se zaračuna zgolj strošek medija in dostave, vendar to 
ni edini pogoj. Najpomembnejši pogoj za uvrstitev programa med odprtokodno programsko 
opremo je vpogled v izvorno kodo programa in spreminjanje te po svojih željah . Za uvrstitev 
programske opreme v razred odprtokodne programske opreme pa mora zadostiti štirim 
kriterijem, ki le to ločujejo od ostale programske opreme.  
 
Prava odprtokodna programska oprema mora po navedbah organizacije GNU Project 
(http://www.gnu.org/) omogočati vsem, da: 
 

• uporabljajo program za poljubne namene, 
• prilagajajo program svojim potrebam in ga izpopolnjujejo (uporabniku mora biti 

dostopna izvorna koda, kajti drugače je spreminjanje programa zelo zahtevno), 
• distribuirajo kopije programa brezplačno oziroma se zaračuna le strošek medija in 

dostave, 
• distribuirajo izpopolnjene verzije programske opreme v dobro celotne skupnosti. 

 
Definicija odprte kode, kot jo navaja Center odprte kode Slovenija (http://www.coks.si/) je še 
nekoliko širša in je opisana v desetih točkah, ki jih mora izpolnjevati programska oprema: 
 

• odprtokodno programsko opremo je mogoče svobodno razširjati naprej. Lahko jo 
razširja kdorkoli brezplačno ali proti plačilu, 

• izvorna programska koda je dostopna uporabniku. Licenca mora dovoljevati 
distribucijo v prevedeni kakor tudi v izvorni obliki,  

• licenca mora dovoljevati spremembe osnovne kode in izvedene oblike nove kode,  
• kljub temu, da mora biti izvorna koda dostopna, lahko izvorni avtorji zahtevajo, da se 

morebitne spremembe jasno ločijo od originalne kode in tako ohranijo ločnico med 
prvotno in modificirano kodo (npr. v obliki popravkov ali različnih verzij), 

• licenca ne sme omejevati katerekoli osebe ali skupine, 
• licenca ne sme biti omejevalna glede na področje dela, v okviru katerega se 

programska koda uporablja, 
• distribucija licenc mora biti enakovredna za vse uporabnike brez dodatnih omejitev, 
• licenca za isto programsko kodo se ne sme razlikovati, če se jo uporablja v 

kombinaciji z drugo programsko opremo, 
• licenca ne sme omejevati uporabe druge programske opreme, 
• licenca mora biti tehnološko nevtralna.  

 
Odprta koda pomeni programsko opremo, ki podpira skupinski razvoj programa, saj je 
izvorna koda na voljo javnosti in jo lahko vsak prilagaja svojim potrebam. Izraz prosto v 
odprti kodi pomeni prosto, kot pri pravici izražanja mnenja in ne zastonj kot denimo zastonj 
pijača. Odprtokodna ali prosta programska oprema se ponavadi dobi brezplačno in prav zaradi 
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tega je večina uporabnikov prepričana, da je vsa odprtokodna programska oprema brezplačna. 
Nekatere različice so plačljive kot na primer pri nekaterih komercialnih Linux distribucijah, 
kot je SUSE Linux, ki ga trži podjetje Novell. 
 

1.1 Zgodovina odprte kode 
Ideje o odprti kodi so obstajale že v 60. letih 20. stoletja. Pobudniki tega gibanja so bili 
tedanji hekerski pionirji. Po spletni enciklopediji Wikipedia (http://en.wikipedia.org) je bila 
skupnost programerjev v tedanjih časih razmeroma majhna, izvorna koda programa pa je bila 
vidna vsem v skupnosti, če jo je nekdo izboljšal, je bil dolžan to objaviti v posodobljeni 
različici programske kode. V takem okolju je Richard Stallman leta 1971 pričel s svojo 
znanstveno kariero, delal je večinoma na operacijskem sistemu za računalnik DEC PDP-10 
inštituta Massachusetts Institute of Technology (MIT). Naredili so ogromno aplikacij za ta 
računalnik, a je v zgodnjih osemdesetih hekerska skupnost na MIT-u razpadala. Poleg tega se 
je tedaj večina hekerjev zaposlila pri podjetjih, ki so prodajala osebne lastniške sisteme. Prvi, 
ki je po daljšem času spet začrtal smernice razvoja odprte kode, je bil študent univerze 
Carnegie Mellon, Brian Reed, ki je 1980. leta ustvaril program Scribe.  
 
Medtem je Richard Stallman sam tekmoval proti skupinam zaposlenih hekerjev in se končno 
predal. Bil je pred težko odločitvijo, ali se naj pridruži komercialnim podjetjem ali pa naj 
izdela nekaj programov in ponovno obudi odprtokodno skupnost? Stallman se je posvetil 
izdelavi odprtokodne programske opreme.  
 
Najprej je moral narediti lasten operacijski sistem, saj je operacijski sistem glavna podlaga za 
nadaljnje delo pri aplikacijah. V tistih časih je bil najširše uporabljan operacijski sistem Unix. 
Ker je bila večina programske opreme združljiva z Unixom, se je Stallman odločil narediti 
svoj sistem združljivega z Unix-om. Projekt je poimenoval GNU, za financiranje projektov je 
Stallman ustanovil Free Software Foundation (fundacijo za brezplačno programsko opremo), 
družbo za sprejemanje donacij. Stallman je izdelal neverjetno število programčkov in 
programov: GCC (C prevajalnik), GDB (razhroščevalnik), Emacs (urejevalnik besedil)... Da 
bi zagotovil zastonjsko uporabo, je izdal GNU splošno javno licenco, ki je dajala vsakemu 
uporabniku pravico do vpogleda v izvorno kodo programa in kakršnekoli spremembe pod 
pogojem, da je spremenjeno verzijo izdal pod isto licenco. Edina stvar, ki je sedaj manjkala 
GNU-ju, je bilo jedro operacijskega sistema (angl. Kernel). Stallman je se prijatelji že od leta 
1990 razvijal vrsto jedra, označenega s kodno oznako HURD, toda delo je potekalo počasi in 
do konca leta 1992 je bilo to jedro še vedno v zelo nizki razvojni fazi. Tedaj je na pomoč 
pristopil Linus Torvalds, ki je leta 1993 ustvaril jedro, spisano z inspiracijo pridobljeno iz 
operacijskega sistema Minix. Tako je nastal v današnjih časih vsem dobro znani Linux, ki ga 
v različnih distribucijah uporablja na desetine milijonov uporabnikov. 
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1.2 Kategorije programske opreme 
Razdelitev programske opreme ima več različnih razvrstitev, od čisto osnovnih, pa do 
popolnoma kompleksnih, izdelanih s pomočjo diagramov za večjo preglednost. Za namen te 
naloge sem razdelitev programske opreme povzel po spletni strani organizacije Free Software 
Foundation (http://www.fsf.org).  
 

Slika 1: Povezave med kategorijami programske opreme 

 
Vir: Free Software Foundation, 2008  
 

1.2.1 Prosta programska oprema 

Povzeto po portalu Wikipedia (http://sl.wikipedia.org/wiki/Prosto_programje/) je prosta 
programska oprema (angl. Free software) programska oprema, ki jo lahko vsak uporablja, 
kopira in razširja, zastonj ali proti plačilu. Posebej pomembno je, da mora biti izvorna koda 
programa prosto dostopna vsakomur. Če je program prost, ga je potencialno mogoče vključiti 
v prost operacijski sistem, kot je GNU, ali proste različice sistema GNU/Linux. Prosto 
programsko opremo strogo ločujemo od brezplačne programske opreme (angl. Freeware) 
opisano v razdelku 1.2.8 in je zelo podobna odprtokodni programski opremi (angl. Open 

Source software), opisani v naslednjem razdelku.  
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1.2.2 Odprtokodna programska oprema 

Izraz odprtokodna programska oprema (angl. Open Source software) uporabljamo povzeto po 
spletni enciklopediji Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Definition), ko 
želimo opisati bolj ali manj isto stvar kot je prosta programska oprema. Definiciji proste 
programske opreme in odprtokodne programske opreme sta skoraj identični, sicer je nekaj 
primerov aplikacij, ki jih lahko uvrstimo v prvi razred vendar ne v drugega in obratno, vendar 
je teh le malo. Bistvena razlika je v tem, da prva poudarja svobodno uporabo programske 
opreme, druga pa dostop do izvorne kode programske opreme. Gledano skozi oči zgodovine 
pa je ime odprtokodna programska oprema zgolj alternativno ime za prosto programje, ki sta 
jo iznašla, povzeto po spletni strani Wikipedie (http://en.wikipedia.org), Eric Raymond in 
Bruce Perens ob ustanovitvi skupnosti OSI (Open Source Initiative). 
 

1.2.3 Sistem GNU (GNU's Not Unix) 

Sistem GNU (GNU's Not Unix) je po spletnem portalu GNU Project (http://www.gnu.org) 
popolnoma prost, Unixu podoben operacijski sistem. Sistem sestoji iz mnogih programov, 
vključuje vse programe GNU, kot tudi mnoge druge pakete. Komponente za sistem se 
razvijajo in zbirajo od leta 1984, prva testna izdaja popolnega sistema je bila v letu 1996. Leta 
2001 je sistem GNU z jedrom Hurd začel delovati zanesljivo. Medtem je sistem GNU/Linux, 
veja sistema GNU, ki kot jedro uporablja Linux, v letu 1990 postal velika uspešnica.  
 
Ker je cilj GNU, da je prost, mora biti vsaka posamezna komponenta sistema GNU prosta 
programska oprema. Da bi veljale za prosto programsko opremo ni potrebno, da bi bile vse 
izdane pod načelom copyleft, pravno gledano je mogoče vključiti katerokoli prosto 
programsko opremo, če pomaga izpolniti naše tehnične cilje.  
 

1.2.4 GNU programska oprema 

GNU programska oprema (angl. GNU software) je, kot je navedeno na spletni strani GNU 
projekta (http://www.gnu.org), programska oprema, ki je izdana pod okriljem projekta GNU. 
Večina GNU programske opreme je izdane po načelu »copyleft«, vendar ne vse, vsi programi 
GNU pa morajo biti prosti. Če je program del GNU sistema, pravimo tudi, da je program 
GNU. Nekatero programe GNU napiše osebje ustanove Free Software Foundation, vendar 
večino programske opreme prispevajo prostovoljni programerji, katerim primarni cilj ni 
zaslužek ampak javna korist uporabe njihove programske opreme.  
 

1.2.5 Programska oprema v javni lasti  

Programska oprema v javni lasti (angl. Public domain software) je programska oprema, ki 
pravno ni zaščitena. Če je izvorna koda v javni lasti, je to poseben primer proste programske 
opreme, ki ni izdana pod načelom »copyleft«, kar pomeni, da nekateri izvodi ali spremenjene 
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različice niso prosti. V nekaterih primerih je program lahko v javni lasti, vendar izvorna koda 
ni dostopna. To ni prosta programska oprema, saj prosta programska oprema zahteva 
dostopnost izvorne kode.  
 

1.2.6 Napol-prosta programska oprema 

Povzeto po Wikipediji (http://en.wikipedia.org) je napol-prosta programska oprema (angl. 
semi-free software) tista, ki ni prosta, a jo posamezniki smejo uporabljati, kopirati, razširjati in 
spreminjati, vključno z razširjanjem spremenjenih različic, v neprofitne namene. Napol-prosta 
programska oprema je etično mnogo boljša kot lastniško programje, a še vedno poraja težave. 
Omejitve načela »copyleft« so zasnovane, da zaščitijo bistvene svoboščine vseh uporabnikov. 
Za nas je edino opravičilo za znatne omejitve pri rabi programa to, da preprečimo drugim, da 
bi dodali nove omejitve. Napol-prosti programi imajo dodatne omejitve, motivirane s povsem 
sebičnimi cilji.  
 

1.2.7 Lastniška programska oprema  

Lastniško programska oprema (angl. Proprietary software) je programska oprema, ki ni niti 
prosta niti napol-prosta. Njegova raba, razširjanje in spreminjanje so prepovedani ali 
zahtevajo, da vprašate za dovoljenje, ali so omejeni do te mere, da tega v resnici ne morete 
početi.  
 

1.2.8 Zastonjska programska oprema  

Izraz zastonjska programska oprema (angl. Freeware) nima jasno sprejete definicije, vendar 
se pogosto uporablja za pakete, ki dovoljujejo razširjanje, vendar ne spreminjanja in tudi 
njihova izvorna koda ni na voljo. Ti paketi niso prosti programi, zato strogo ne uporabljamo 
zastonjske programske opreme pri sklicevanju na prosto oziroma odprtokodno programsko 
opremo.  
 

1.2.9 Preizkusna programska oprema  

Preizkusna programska oprema (angl. Shareware) je, povzeto po Wikipediji 
(http://en.wikipedia.org), programska oprema, ki uporabnikom dovoljuje razširjanje izvodov, 
vendar pravi, da vsakdo, ki želi še naprej uporabljati izvod, plača licenčnino. Pri večini 
preizkusne programske opreme ni dostopna izvorna koda, programa torej sploh ne morete 
spremeniti. Program ne pride z dovoljenjem izdelave kopije in nameščanja brez plačila 
licenčnine, niti za posameznike, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo. V praksi 
uporabniki pogosto zanemarijo pogoje razširjanja in program kljub neplačilu še naprej 
uporabljajo, vendar pogoji tega ne dovoljujejo. 
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1.2.10 Komercialna programska oprema  

Komercialna programska oprema (angl. Commercial software) je programska oprema, ki jo 
razvija podjetje s ciljem zaslužiti pri rabi programske opreme. Komercialna programska 
oprema in lastniška programska oprema nista ista stvar. Večina komercialne programske 
opreme je lastniške, vendar obstaja tudi komercialna prosta programska oprema.  
 

1.3 Licence proste in odprtokodne programske opreme, načelo »copyleft« 
V okviru naloge sem se osredotočil zgolj na temeljne licence in načela, ki se nanašajo na 
prosto in odprtokodno programsko opremo. Najpomembnejše načelo po katerem se izdajajo 
licence je načelo copyleft, na katerem temeljita licenci GPL in LGPL. Licenci BSD in MIT pa 
nista izdani pod tem načelom. 
 

1.3.1 Programi, izdani pod načelom »copyleft« 

Kot navaja Wikipedija (http://en.wikipedia.org) je »copyleft« izpeljanka iz besedne zveze 
»copyright« in ima ravno nasprotni pomen. Programska oprema, izdana pod načelom 
»copyleft« (angl. copylefted software) je prosta programska oprema, katere pogoji razširjanja 
ne dovolijo distributerjem, da bi med širjenjem ali spreminjanjem programske opreme dodali 
dodatne omejitve. To pomeni, da mora biti vsak izvod programske opreme, tudi če je bil 
spremenjen prost. V projektu GNU izdajo pod načelom »copyleft« skoraj vso programsko 
opremo, saj je njihov cilj dati vsakemu uporabniku svoboščine, ki jih navaja izraz prosta 
programska oprema. Torej v to kategorijo spada tudi vsa prosta in odprtokodna programska 
oprema. 
 

1.3.2 Prosta programska oprema, ki ni izdana pod načelom »copyleft«  

Prosta programska oprema, ki ni izdana pod načelom »copyleft« (angl. non-copylefted free 

software) od avtorjev prihaja s pravico razširjanja in spreminjanja, in tudi z dodajanjem 
dodatnih pogojev. Če je program prost, vendar ni izdan pod načelom copyleft, nekateri izvodi 
ali spremenjene različice lahko tudi niso več proste. Programska hiša lahko prevede program, 
s spremembami ali brez njih, in razširja programsko opremo kot lastniški programski izdelek.  
 

1.3.3 Programi izdani pod licenco GPL (General Public License) 

Licenca GNU GPL (General Public License) je kot je navedeno na Wikipediji, 
(http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Lesser_General_Public_License/.) določen nabor pogojev 
razširjanja za izdajanje programske opreme skladno z načelom copyleft. Napisal jo je že 
omenjeni Richard Stallman za projekt GNU. GPL je najbolj poznana in najbolj razširjena 
licenca, ki je skladna z načelom copyleft, ki je obširneje opisana v razdelku 1.2.8. 
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1.3.4 Programi izdani pod licenco LGPL (Lesser General Public License) 

Licenca GNU LGPL (Lesser General Public License) je po navedbah na Wikipediji 
(http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Lesser_General_Public_License) podobna licenci GPL, 
vendar je za razliko od nje malo manj stroga in je bila prvotno mišljena za licenciranja 
programskih knjižnic. Danes pa je še nekaj programov, katerih uporaba je zaščitena s to 
licenco, najbolj poznana sta Mozilla in OpenOffice.org. 
 

1.3.5 Programi izdani pod licenco BSD (Berkeley Software Distribution) 

Prvotni lastniki licence BSD (Berkeley Software Distribution) so bili po navedbah Wikipedije 
(http://en.wikipedia.org/wiki/BSD_license/) regenti kalifornijske univerze, saj je bila licenca 
napisana prav za njih v okviru izdelave Unixu podobnega operacijskega sistema BSD, ki je še 
danes prisoten na trgu pod imenom FreeBSD in OpenBSD in so ga izdelali na raziskovalni 
kalifornijski univerzi Berkeley. Bistvo te licence je, če program izdan pod to licenco 
spreminjamo, ne postanemo lastniki tega programa, ampak je lastnik še vedno izvirni imetnik, 
ki je prvoten program izdal pod to licenco in prav ta nezdružljivost z načelom »copyleft« je 
glavna razlika v primerjavi s prejšnjima licencama. Pri licenci so prisotne tudi druge 
značilnosti, ki se nanašajo na prosto in odprtokodno programsko opremo, kot je dostop do 
izvorne kode. 
 

1.3.6 Programi izdani pod licenco MIT (Massachusetts Institute of Technology) 

Licenca MIT (Massachusetts Institute of Technology) po Wikipediji 
(http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License) izhaja iz omenjene tehnološke univerze in je bila 
prvotno napisana za okenski sistem X, danes pa je s to licenco zaščitenih nekaj programov kot 
so Putty, Ruby on Rails in omenjeni X okenski sistem, ki je še danes v uporabi pri Linux 
distribucijah in nam omogoča prekrivanje oken pri delu z uporabniškim vmesnikom. Prav 
tako kot licenca BSD je tudi licenca MIT nezdružljiva z načelom »copyleft«, vendar 
združljiva s programi izdanimi pod licencama LGPL in GPL. 
 

2 RAČUNALNIŠKA PROGRAMSKA OPREMA 
Računalniška programska oprema je splošen izraz, ki je v uporabi za zbirko računalniških 
programov in njegovih posameznih delov, z namenom izvajanja določenih operacij na 
računalniških sistemih ter omogočanja raba notranje in zunanje strojne opreme. Na splošno 
računalniško programsko opremo delimo na namensko programsko opremo, kot so 
urejevalniki besedila in programi za obdelavo slik in sistemsko programsko opremo, v katero 
spadajo različni operacijski sistemi, ki upravljajo s strojno opremo tako, da izvaja operacije, 
ki so potrebne za prikaz rezultata operacije oziroma postopka v namenski programski opremi. 
Tretja skupina, ki po nekaterih razdelitvah spada med sistemsko programsko opremo, tu pa jo 
bom opredelil posebej, je razvojna programska oprema, med katero spadajo razvojna orodja 
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in okolja, ki jih razvijalec oz. programer uporablja pri pisanju računalniških programov 
(Turban, 1999, str. 722): 

1. Namenska oz. uporabniška programska oprema pomaga končnemu uporabniku doseči 
eno ali več specifičnih opravil. Tipične aplikacije pokrivajo področja kot so 
industrijska avtomatizacija, poslovna programska oprema, izobraževalna programska 
oprema, medicinska programska oprema, podatkovne baze in računalniške igre. 
Največji delež med vsemi ima poslovna programska oprema, vendar danes že lahko 
trdimo, da prav vsako področje človeške dejavnosti uporablja eno izmed vrst 
programske opreme s katero avtomatizira ali upravlja različne naloge. 

2. Sistemska programska oprema poganja strojno opremo in celoten računalniški 
informacijski sistem. Med sistemsko programsko opremo vključujemo različne 
operacijske sisteme, gonilnike, diagnostična orodja, strežnike, pripomočke... Namen te 
programske opreme je, kar se da racionalno razdeliti razpoložljive sistemske vire, še 
posebno delovni spomin in drugo specifično strojno opremo  

3. Razvojna programska oprema vključuje orodja in okolja, ki jih razvijalec potrebuje pri 
razvijanju in izdelovanju računalniških programov in aplikacij z uporabo različnih 
programskih jezikov. Orodja vključujejo urejevalnike besedil, prevajalnike, tolmače, 
povezovalnike in iskalnike napak oz. razhroščevalnike. Integrirano razvojno okolje 
(IDE – Integrated development environment) združuje ta orodja v programski paket 
tako da programerju ni potrebno ročno vpisovanje ukazov in kode za posamezne 
naloge in funkcije, saj IDE ponavadi vključuje grafični uporabniški vmesnik, ki 
programerju olajša delo. 

 
Uporabniki pogosto vidijo stvari drugače kot razvijalci. Tisti, ki uporabljajo računalnike za 
vsakdanjo rabo delijo programsko opremo v tri različne ravni, ki so podobne prejšnji delitvi 
programske opreme, vendar z vidika uporabnika v tej delitvi ni razvojne programske opreme. 
Po spletni enciklopediji Wikipedia (http://en.wikipedia.org) je delitev opravljena po ravneh na 
podlagi nalog, ki jih opravlja programska oprema in te ravni so: platforma, aplikacija in 
uporabniška programska oprema. 
 
Platforma vključuje strojno programsko opremo, to je v strojno opremo že vdelana 
programska oprema, kot so na primer mikroprocesorji, gonilniki strojne opreme, operacijski 
sistem in ponavadi tudi grafični uporabniški vmesnik, ki omogoča uporabniku interaktivno 
delo z računalnikom in njegovo periferno opremo. Platformno programsko opremo ponavadi 
že kupimo z računalnikom, imamo pa dodatno možnost da jo zamenjamo z drugo, ki bolj 
ustreza pogojem uporabe. 
 
Aplikacije so tisto kar večina uporabnikov pomisli ob besedi programska oprema. Tipični 
primer vključuje poslovne pisarniške pakete in računalniške igre. Aplikacijska programska 
oprema je najbolj pogosto kupljena ločeno od nakupa računalniške strojne opreme, včasih pa 
je vključena že v sam sistem, kar predstavlja dodano vrednost sistema, seveda tudi za višjo 
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nakupno ceno. Ne spreminja pa dejstva da delujejo kot samostojne aplikacije, saj tovrstna 
programska oprema skoraj vedno deluje neodvisno od operacijskega sistema, so pa seveda 
prirejene za uporabo v posameznem operacijskem sistemu. 
 
Uporabniška programska oprema prikroji sistem tako, da zadovolji posamezne specifične 
probleme uporabnika. Omenjena programska oprema vključuje različne predloge, makre, 
simulacije, plačljive in brezplačne dodatke programov in različne skripte za animacijo ali 
grafiko. Tudi posamezni filtri v razpredelnicah, bazah podatkov in celo odjemalcu elektronske 
pošte je uporabniku prirejena programska oprema. Uporabniki to programsko opremo 
ustvarijo sami in pogosto spregledajo kako pomembna je za bolj učinkovito delo z 
računalnikom, mnogi uporabniki se niti ne zavedajo, kaj je vključeno v sam nakup aplikacije 
in kaj je bilo dodano kasneje s strani drugih uporabnikov.  

 

2.1 Namenska (uporabniška) programska oprema 
Namenska oz. uporabniška programska oprema je podskupina računalniške programske 
opreme, ki je namenjena določeni vrsti opravil, ki jih želi izvesti uporabnik. Namenska 
programska oprema je nasprotje sistemske programske opreme, ki je zadolžena za integracijo 
računalnikove zmožnosti opravljanja različnih nalog glede na strojno opremo, tipično pa ne 
vsebuje orodij za opravljanje posebnih nalog uporabnika. Tipični primeri tovrstne programske 
opreme so urejevalniki besedil, razpredelnice, večpredstavnostni predvajalniki... 
 
To opremo uporabljamo za konkretna opravila kot so urejanje besedila, izdelavo preglednic, 
računalniške igre, izdelavo podatkovnih baz, urejanje grafike, brskanje po spletu, prebiranje 
in pošiljanje elektronske pošte, načrtovanje in konstruiranje... Poznamo tudi več uporabniških 
programov skupaj v enem paketu, tem pravimo programski paketi. Tipična predstavnika 
programskih paketov v katerih je urejevalnik besedil, razpredelnica in še kopica drugih 
priročnih programov sta Microsoft Office in OpenOffice.org. Značilnosti tovrstnih paketov so 
tudi sodobni grafični vmesniki, ki končnemu uporabniku olajšajo delo s programom pri 
doseganju želenih ciljev. Značilnosti programskih paketov so med drugim tudi spajanje 
dokumentov in druge funkcionalnosti, ki si jih programi delijo. 
 
Namensko programsko opremo lahko razvrščamo na mnogo različnih načinov, v okviru 
naloge sem programsko opremo v tem delu razdelil v pet kategorij, pri delitvi pa sem 
smiselno priredil razdelitev programske opreme navedene na spletnem portalu Osalt – Open 
Source as Alternative (http://www.osalt.com), v nekaterih delih pa sem jo tudi precej 
spremenil: 

• Informacijska poslovna programska oprema vključuje ravnanje s časom in resursi, 
dokumentacijska orodja in druga orodja, ki pomagajo uporabniku pri različnih 
opravilih povezanih s tokom poslovanja. 

• Upravljanje s podatki oziroma podatkovni management je vse bolj pomemben del 
povezave poslovnega procesa in uporabe informacijskih tehnologij. 
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• Programska oprema za pregledovanje in urejanje vsebin so aplikacije, ki so namenjene 
za branje in gledanje vsebine, nekatera orodja pa vsebujejo tudi pripomočke za 
urejanje. Ta programska oprema omogoča uporabniku digitalno zabavo in izdelavo 
digitalnih dokumentov. V to podskupino spadajo predvsem računalniške igre, medijski 
predvajalniki, spletni brskalniki... 

• Programska oprema za razvoj in oblikovanje večpredstavnostnih vsebin je namenjena 
potrebam posameznikov, ki se ukvarjajo z izdelovanje tiskanih in elektronskih 
nosilcev oz. medijev za potrebe drugih uporabnikov, pogosto v komercialne ali 
znanstvene namene. Tovrstna programska oprema vključuje programe za namizno 
založništvo, razvoj programov za večpredstavnost, HTML urejevalnike, digitalno 
animacijo, digitalno avdio in video kompozicijo... 

• Spletna programska oprema je programska oprema, ki jo uporabljamo za razvijanje, 
ogled in ažuriranje spletnih strani, v tem okviru bom predstavil tudi aplikacije za 
strežniško shrambo podatkov. 

 

2.1.1 Informacijsko poslovna programska oprema  

Kot sem omenil je informacijsko poslovna programska oprema namenjena spremljanju toka 
poslovanja v manjših podjetjih ali pa za osebno organizacijo časa in denarja. V tem okviru jo 
delimo na terminsko planiranje, vizualizacijo postopkov in nadzor denarnega toka. 
 

2.1.1.1 Projektni management (Microsoft Project, Open Workbench, OpenProj) 

Programska oprema za vodenje projektov in upravljanje je skupina v katero sodi veliko 
različne programske opreme, prav tako je pojem zelo širok. V okviru naloge sem preučil le 
vodenje poslovnih projektov. Za namene vodenja poslovnih projektov je potrebno nadzorovati 
stroške, načrtovati terminske plane, proračun, alokacijo resursov, komunikacijo, 
dokumentacijo in delo v skupinah. Pri izbiri programske opreme za načrtovana opravila in 
kontrolo moramo izbrati programsko opremo, ki nam omogoča kontrolirati izbrane 
spremenljivke in priskrbi pomembne informacije različnim uporabnikom. Tovrstne opreme na 
trgu je precej, med plačljivi je vsekakor najpogosteje uporabljena Microsoft Project, 
odprtokodna alternativna izbira pa Open Workbench ali OpenProj. 

Microsoft Project 

Kot eden izmed najbolj uporabljenih izdelkov na trgu Microsoft Project upravlja terminsko 
planiranje dela in potrebe upravljanja človeških virov. Z njim lahko ustvarjamo nove projekte 
in upravljamo s posameznimi odvisnostmi med različnimi projekti. Popoln projekt z vsemi 
opravili je prikazan v gantogramu, posameznim opravilom nato dodamo še resurse in ocenitev 
porabljenega časa in resursov. Opravljeno delo se zapiše v program in tako lahko spremljamo 
napredek projekta ter ugotavljamo tveganja, ki se lahko pojavijo, kot so zamude in preveliko 
povečanje stroškov. 
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Open Workbench 

Open Workbench je po navedbah proizvajalca Open Workbench 
(http://www.openworkbench.org/) neposredna odprto kodna alternativa komercialni 
programski opremi Micrososft Project, zagotavlja uporabniku prijazno vodenje projektov v 
povezavi z terminski plani projekta in izkoriščanju človeških virov in drugih resursov. Open 
Workbench ponuja tudi uvoz že začetih datotek projektov iz programa Microsoft Project za 
hitrejšo migracijo med programoma. 

OpenProj  

Po navedbah proizvajalca (http://openproj.org/) je OpenProj nova odprto kodna rešitev za 
projektni management, preprost uporabniški vmesnik je zelo podoben Microsoft Project 
vmesniku. Program prav tako omogoča uvoz že izdelanih datotek iz programa Project in s tem 
omogoči lažji prehod na nov program. Program podpira ogled napredka v gantogramih. 
OpenProj je profesionalno orodje za projektni management ne glede na to kakšen operacijski 
sistem uporabljate. Glede na to da je program precej nov, pa se lahko pričakuje tudi 
nezanesljivo delovanje. 
 

2.1.1.2 Vizualizacija postopkov - diagramska programska oprema (Dia, MS Visio) 

Vizualizacija postopkov oziroma diagramska programska oprema so računalniški programi, ki 
jih primarno uporabljamo za vizualizacijo različnih poslovnih dogodkov in diagramov. 
Diagrami so lahko različni, lahko narišemo tokokrog poslovnega procesa ali pa ga uporabimo 
za vizualizacijo kompleksnih programskih rešitev. 

Microsoft Visio 

Visio je eden izmed zadnjih programov, ki je bil dodan zbirki Microsoft Office. Uporabljamo 
ga za risanje, v pomoč je pri izdelavi ilustracij in grafov, ki se nanašajo na poslovno okolje, 
poslovne diagrame je sposoben risati celo z uvozom relacij zbirk podatkov. Programski 
razvijalci ga lahko uporabljajo tudi za vizualizacijo programskih shem, omogoča tudi mrežno 
in skupno rabo dokumentov. Program je bil pogosto uporabljan že pred Microsoftovim 
prevzemom omenjenega podjetja v letu 2000. 

Dia 

Program Dia je po navedbah spletne strani Dia (http://www.gnome.org/projects/dia/) podoben 
svoji komercialni alternativi Visio, uporaben je za risanje raznih diagramov z enako kvaliteto 
in v enakem obsegu kot s komercialnim programom Visio. Z njim lahko rišemo relacijske 
povezave, UML diagrame in tokovne diagrame. 
 

2.1.1.3 Finančno načrtovanje (MS Money, Quicken, GNU cash) 

Kontrola nad prihodki in stroški je pomembna tako v gospodinjstvih kot tudi v poslovnih 
organizacijah. Pri tem si lahko za boljši nadzor pomagamo s posebno programsko opremo, ki 
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je namenjena tovrstnim nalogam. Tovrstni programi so zelo napredni in v nekaterih državah 
se lahko povežemo z računom elektronskega bančništva, to funkcionalnost mora omogočiti 
sama finančna institucija, ki mora omogočiti podporo nekaterih potrebnim standardom za 
prenos potrebnih podatkov. Programska oprema lokalno analizira finančne podatke in nam 
grafično prikaže strukturo stroškov in prihodkov. Omeniti velja tudi, da se nekateri programi 
lahko povežejo v podatkovno zbirko cen delnic na različnih borzah in nam te vrednosti prav 
tako analizirajo, ter na podlagi vnesenih spremenljivk izračunajo morebiten dobiček ali 
izgubo. Na trgu programske opreme imata vodilni položaj med komercialnimi programi 
Microsoftov izdelek Money in Quicken podjetja Intuit Inc (http://quicken.intuit.com/). Imamo 
kar nekaj izbire tudi med odprtokodnimi različicami, najpogosteje uporabljeni odprtokodni 
programi so GnuCash, jGnash, GFP in Grisbi. 

Microsoft Money  

Microsoft Money je programska oprema, ki je namenjena vodenju in nadzoru bančnih 
računov, kreditnih kartic in celo investicij. Proračunska funkcija omenjenega programa 
spremlja posamezne stroške in prikaže dober pregled nad celotnim finančnim stanjem. Vse 
porabljene izdatke lahko delimo po kategorijah. 

Quicken 

Quicken je eden izmed najbolj poznanih programskih paketov za pregled osebnih financ. Z 
njim upravljamo bančne račune, čeke in kreditne kartice. Informacije se lahko prenesejo 
avtomatsko preko spleta, seveda ob predpostavki, da bančna institucija podpira omenjene 
storitve. Program prav tako kategorizira naše izdatke. 

GnuCash 

GnuCash je po navedbi na spletni strani GnuCash (http://www.gnucash.org/) odprtokodni 
program, namenjen za osebno računovodstvo in uporabo v manjših podjetjih. Spremlja 
stroške in prihodke, funkcionalnost namenjena manjšim podjetjem omogoča spremljanje 
strank, prodajalcev in projektov, prav tako je uporaben za dvostavno knjigovodstvo v manjših 
podjetjih, saj nam je v pomoč pri vodenju prejetih in izdanih faktur. Več o tem si lahko 
preberete v razdelku 3.2.3., kjer je natančneje opredeljena raba proste programske opreme za 
namene vodenja računovodstva v manjših in srednje velikih podjetjih. Spremlja pa tudi 
naložbe in ocenjuje dobiček oz. izgubo. Preko spleta lahko prenesete podatke vašega 
elektronskega bančništva, seveda mora to storitev in potrebne standarde podpirati tudi banka, 
funkcionalnost pa žal ni uporabna v Sloveniji. Vsi finančni podatki so pregledni v različnih 
grafih. Poskrbljeno je za prehod iz komercialnih programov Money in Quicken, saj omogoča 
uvoz podatkov v obeh privzetih zapisih komercialnih programov. GnuCash je preveden v 21 
svetovnih jezikov, kar veliko pove o razširjenosti njegove uporabe. Uporabljamo ga lahko na 
vseh večjih operacijskih sistemih. 
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2.1.2 Upravljanje podatkov oz. podatkovni management 

Podatkovni management ali upravljanje podatkov je načrtovanje in izvajanje določenih 
opravil in postopkov za povečanje vrednosti informacije ali podatka. Iz vidika upravljanja s 
podatki so pomembne še nekatere druge aktivnosti, ki se na to nanašajo, kot je analiza 
podatkov, sam sistem upravljanja, administracija podatkov, skladiščenje podatkov, rudarjenje 
in varovanje podatkov. Upravljanje podatkov je pomemben del organizirane uporabe 
programske opreme, saj nam omogoča lažji dostop do iskanih podatkov. V praksi je to lahko 
zbirka kontaktov z vsebovanimi elektronskimi naslovi ter morebitne druge podrobnosti, kot so 
na primer osebni podatki, telefonske številke in naslovi. 
 

2.1.2.1 Preglednice (Microsoft Excel, OpenOffice.org Calc) 

Preglednice so programska orodja za pregledno razvrstitev in oblikovanje podatkov, 
največkrat so to statistični ali finančni podatki, po potrebi pa tudi drugo. Programska oprema 
ima več funkcionalnosti, ki nam pomagajo pri urejanju podatkov v preglednicah, kot so 
različne statistične, finančne ali matematične funkcije ter formule, zmogljiva orodja za 
izdelavo grafov in tabel, orodja za izdelavo poročil in tudi orodja za izdelavo makrov oz. 
ukazov po meri uporabnika. Že dolga leta ima vodilni položaj Excel podjetja Microsoft, v 
zadnjem času pa vse večjo veljavo dobiva odprtokodna različica Calc, ki po funkcionalnosti 
vse bolj dohiteva Microsoftov Excel. 

Microsoft Excel 

Zaradi pomanjkanja konkurence v preteklosti na področju preglednic in veliko vložka v 
razvoj in oglaševanje pri podjetju Microsoft je Excel trenutno najzmogljivejši in najpogosteje 
uporabljena programska oprema za preglednice. Poleg vseh osnovnih funkcij, ki jih takšna 
programska oprema nudi uporabniku ima Excel tudi možnosti komunikacije s podatkovnimi 
bazami, odlikuje ga močna integracija z ostalimi programi iz zbirke Office. 

OpenOffice.org Calc 

OpenOffice.org Calc (http://www.openoffice.org/) je odlična odprtokodna preglednična 
aplikacija. Ima vse osnovne funkcije, ki jih mora tovrstna aplikacija nuditi uporabniku za 
opravljanje osnovnih operacij. Poleg tega ponuja tudi napredne možnosti, ki lahko zadovoljijo 
tudi naprednejše uporabnike. Z izidom druge verzije programa je zelo konkurenčen 
plačljivemu izdelku podjetja Microsoft. Prednost programa Calc je tudi uvoz Excelovih 
datotek in shranjevanje v Excelovo obliko zapisa. 

 

2.1.2.2 Osebne baza podatkov (Microsoft Access, OpenOffice.org Base) 

Podatkovna baza je povzeto po spletni enciklopediji znanja Wikipedija 
(http://en.wikipedia.org/), sklop zbirke dokumentov, medsebojnih sklicevanj na dokumente in 
sistema za razvrščanje ter iskanje in urejanje podatkov v podatkovni bazi, ki je urejena po 
tabelah z urejenimi relacijskimi povezavami. Z uporabo grafičnega vmesnika so tabele na prvi 
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pogled enake kot prej omenjene preglednice. Podatkovna baza je torej tudi klasična knjižnica, 
a v vsakdanjem pogovoru baza pomeni računalniški sistem za hrambo podatkov. Podatkovne 
baze so se pojavile zaradi potrebe po hitrem dostopu do informacij, saj hramba podatkov iz 
preteklosti omogoča premišljeno odločanje v prihodnosti. S takšnim namenom se ustvarjajo 
zbirke podatkov o povpraševanju, strankah, vremenskih razmerah in sploh vsem, kar ima 
možnost vpliva na bodoče poslovanje ali druge preučevane prihodnje pojave. Poznamo tudi 
več tipov podatkovnih baz, lahko so hierarhične, mrežne, relacijske ali objektne. Programov 
za vodenje in izdelavo podatkovnih baz imamo zelo veliko, za namene naloge pa bomo 
opisali dva, ki se primarno uporabljata za osebne zbirke podatkov ali vodenje poslovnih 
evidenc manjših podjetij. Paradni produkt podjetja Microsoft Access je na trgu že dalj časa in 
je vsaj po imenu poznan večini. V zadnjem času, z izidom druge različice pisarniškega paketa 
OpenOffice.org pa mu vse večjo konkurenco dela brezplačna izbira OpenOffice.org Base. 

Microsoft Access 

Microsoft Access je vsestransko orodje za izdelavo podatkovnih baz ali pa zgolj uvažanje in 
ažuriranje podatkov iz drugih podatkovnih skladišč. Access ima svoje jedro za ustvarjanje 
baz, z lahkoto komunicira z drugimi podatkovnimi viri z uporabo protokola ODBC (Open 
Database Connectivity). Njegova funkcionalnost omogoča tudi uporabo vnosnih obrazcev in 
poizvedb ter poročil. Access lahko uporabljajo tako začetniki kot tudi najbolj napredni 
uporabniki. 

OpenOffice.org Base 

Kot navaja OpenOffice.org Base (http://www.openoffice.org/) je odprtokodna konkurenca 
komercialnemu programu Access, ponuja vse osnovne funkcionalnosti, prav tako tudi 
povezovanje z drugimi podatkovnimi bazami, vendar je še na začetku razvoja in ima nekaj 
pomankljivosti, v prihodnosti lahko pričakujemo odpravo pomanjkljivosti in upoštevajoč 
sedanjo hitrost razvoja najmanj enako funkcionalnost kot pri plačljivem tekmecu. Za 
naprednejše zahteve ima OpenOffice.org Base vgrajeno podporo za številne priljubljene 
zbirke podatkov, kot so na primer ADO (ActiveX Data Objects), Microsoft Access ali 
podatkovni strežnik MySQL, ki je podrobneje opisan v razdelku 2.1.5.4.1. Povezuje se tudi z 
vsako zbirko podatkov prek standardnih gonilnikov ODBC in JDBC (Java Database 
Connectivity). 
 

2.1.3 Izdelava, urejanje in ogled datotek 

Izdelava, urejanje in ogled digitalnih dokumentov iz vidika preproste pisarniške in domače 
uporabe je najbolj splošen namen uporabe programske opreme. V kontekstu je potrebna 
programska oprema, ki uporabniku omogoča opravljanje vsakdanjih nalog s katerimi se 
srečamo pri pisarniškem poslovanju in preprosti domači uporabi. V ta razred programske 
opreme sodijo urejevalniki besedil, programi za namizno založništvo, izdelava predstavitev, 
večpredstavnostni predvajalniki, spletni brskalniki in odjemalci elektronske pošte. Za 
pisarniško poslovanje so namenjene tudi zbirki Microsoft Office ali OpenOffice.org. 
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2.1.3.1 Programski paketi (MS Office, OpenOffice.org, GoogleDocs, PortableApps) 

V računalništvu pisarniški paket oziroma programski paket za pisarne pomeni zbirko različnih 
programov, ki jih uporablja tipičen uporabnik pri delu z računalnikom. Posamezne 
komponente so združene v enem namestitvenem paketu, imajo podoben grafičen vmesnik za 
delo in sodelujejo ter nudijo podporo med seboj. Najbolj znan in najširše uporabljen pisarniški 
paket je vsekakor zmogljivi Microsoft Office, vendar ga odprtokodna alternativa 
OpenOffice.org dohiteva, saj po funkcionalnosti skorajda ne zaostaja več za plačljivim 
tekmecem podjetja Microsoft. V zadnjem času so se začeli pojavljati tudi spletni in prenosni 
pisarniški paketi. Spletni pisarniški paket je nedavno izdalo podjetje Google. Na voljo je tudi 
prenosni pisarniški paket PortableApps.com. 

Microsoft Office 

Pisarniški paket Microsoft Office podjetja Microsoft (http://www.microsoft.com/) vsebuje 
programe, strežnike in programske rešitve, ki pomagajo reševati poslovne probleme. 
Programski paket se je v osnovi razvil iz paketa za domačo uporabo, ki je omogočal večjo 
storilnost v domačem okolju. Skozi čas pa se je razvil v izčrpen poslovni programski paket, ki 
vključuje mnogo različnih orodij za reševanje vsakdanjih problemov, ki se pojavljajo pri 
pisarniški rabi. Glede na izbiro vrste paketa, lahko zadovolji potrebe tipičnega uporabnika 
doma ali naprednega uporabnika v profesionalnem poslovnem okolju. Posamezni programi, ki 
so vključeni v nekatere izmed osmih različnih pisarniških paketov so Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook, Access, Project, Publisher, Groove, Infopath, OneNote, Accounting, 
Visio in SharePoint Designer. 

OpenOffice.org  

Pisarniški paket OpenOffice.org (http://www.openoffice.org/) je prvi paket, ki je širši množici 
predstavil prednosti uporabe odprtokodne programske opreme in skupaj s tem tudi orodja, ki 
jih potrebujejo uporabniki pri vsakdanji rabi, ne glede na to ali gre za domači, poslovni, 
javno-upravni ali izobraževalni namen. Pisarniški paket vključuje šest različnih aplikacij, ki 
lahko zadostijo potrebam zahtevnejših poslovnih uporabnikov. Posamezni programi, ki 
sestavljajo pisarniški paket so Writer, Calc, Impress, Draw, Base in Math, podrobneje so 
opisana v posameznih poglavjih glede na njihov namen. Največja prednost paketa je seveda 
možnost brezplačne uporabe in upoštevajoč vedno bolj napredne možnosti rabe programa, 
lahko pričakujemo močno povečan trend uporabe pisarniškega paketa pri osnovnih opravilih 
v pisarni in doma že zelo kmalu. Njegovo uporabo pa povečuje tudi vedno bolj strog nadzor 
nad legalnostjo uporabljene programske opreme. 

GoogleDocs 

GoogleDocs je brezplačni pisarniški paket do katerega lahko dostopamo preko spleta 
(http:/docs.google.com/). Sestavljen je iz urejevalnika besedil, preglednice in aplikacije za 
izdelavo predstavitev. Uporabnikom omogoča skupno ustvarjanje in urejanje dokumentov v 
realnem času hkrati z drugimi uporabniki na različnih lokacijah. Dokumente lahko ustvarimo 
preko uporabniškega vmesnika, lahko pa jih tudi uvozimo in nato dodatno urejamo in 
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dopolnjujemo. Dokument se privzeto shrani na Googlov strežnik, lahko pa izberemo možnost 
shranjevanja lokalno v različnih formatih, ki jih storitev podpira. Podpira vse formate iz 
zbirke OpenOffice in tudi plačljivega paketa Microsoft Office. 

PortableApps 

PoratbleApps.com je kot navaja (http://www.portableapps.com/) zbirka prenosnih programov, 
med katerimi so spletni brskalnik (Mozilla Firefox – prenosna izdaja), odjemalec elektronske 
pošte (Mozilla Thunderbird – prenosna izdaja), pisarniška zbirka (OpenOffice.org Portable), 
koledar (Mozilla Sunbird - prenosna izdaja), program za sporočanje (Gaim Portable), 
antivirusni program (ClamWin Portable), sudoku igra (Sudoku Portable), program za 
varnostno kopiranje in integrirani meni za lažjo navigacijo. Vsi programi so prednastavljeni 
za prenosno rabo, kopirani na prenosni USB ključ so pripravljeni za uporabo kjerkoli je 
možno uporabljati USB pomnilni ključ. Za standardno edicijo omenjenega paketa bo zadoščal 
USB ključ z 512 MB spomina. 
 

2.1.3.2 Urejevalniki besedil (MS Word, OpenOffice.org Writer) 

Urejevalnik besedil je računalniški program, ki se uporablja za izdelovanje kakršnihkoli 
dokumentov namenjenih kasnejšemu tiskanju, bodisi na papir oziroma v kateri drug 
elektronski format, kot je na primer PDF oz. Portable Document Format. Urejevalnik besedil 
se velikokrat nanaša na samostojno računalniško enoto, ki je podobna pisalnemu stroju, 
vendar za razliko od tega vsebuje tudi naprednejše tehnološke pripomočke in funkcije kot je 
računalniški zaslon, pripomočki za oblikovanje besedila in prirejanje pogleda tiskanja ter 
možnost shranjevanja v elektronski obliki na različne medije. Urejevalniki besedil so ena 
izmed prvih aplikacij za osebne računalnike namenjene pisarniškem poslovanju. Dandanes so 
precej zmogljivejši od svojih predhodnikov, tako da lahko tekst, slike in razne grafike urejamo 
s pomočjo uporabniškega vmesnika, za razliko od prvih tovrstnih programov, kjer je bilo 
potrebno tekst oblikovati s tekstovnimi ukazi. 

Microsoft Word 

Microsoft Word je najbolj prepoznaven ter najpogosteje uporabljen urejevalnik besedil, tako v 
domači rabi, kot tudi v podjetjih in drugih ustanovah. Paradni izdelek podjetja Microsoft je 
prvič ugledal luč sveta leta 1983, od takrat pa se nenehoma dopolnjuje in spreminja, danes pa 
ponuja mnogo različnih funkcionalnosti, odlikuje ga možna integracija z drugimi izdelki iz 
zbirke Microsoft Office, ter strežniškim aplikacijam omenjenega podjetja. 

OpenOffice.org Writer 

OpenOffice.org Writer je, kakor je zapisano na spletni strani programa 
(http://www.openoffice.org/) urejevalnik besedil in del paketa za pisarniško poslovanje 
OpenOffice.org. Ima celoten nabor funkcij, ki odlikujejo njegovo plačljivo konkurenco, prav 
tako pa lahko narejen dokument izvozimo v HTML ali PDF obliko za uporabo na spletu. 
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2.1.3.3 Namizno založništvo (Scribus, QuarkXpress) 

Pri namiznem založništvu je združena uporaba osebnega računalnika in programske opreme 
za prelom strani pri izdelovanju raznih tiskovin v širšem obsegu ali pa samo za potrebe 
izdelave brošure manjšega podjetja. Uporabnik z uporabo programske opreme za prelom 
strani postavlja stran z uporabo teksta, slik, fotografij in drugih vizualnih učinkov. 
Najpogosteje uporabljena programska oprema je QuarkXPress in odprtokodni program 
Scribus, do neke mere pa tudi drugi programi za grafično oblikovanje in naprednejši 
urejevalniki besedil. Publikacijo, ki smo jo izdelali lahko natisnemo na domačen tiskalniku ali 
v tiskarni če je naklada publikacije večja. 

QuarkXPress 

QuarkXPress je profesionalna programska oprema za izdelavo naprednejših postavitev strani 
v WYSIWYG (What You See is What You Get) okolju. Izdelek podjetja Quark Inc 
(http://www.quark.com/) deluje v okoljih Windows in MacOS, na prodajne police je prišel 
leta 1987, od takrat pa do danes se nenehno posodablja in zadnja verzija programa vključuje 
podporo številnim svetovnim jezikom. Program je primarno namenjen večjim podjetjem, ki se 
ukvarjajo s kompleksnejšimi postavitvami izgleda različnih tiskovin, kot so revije, časopisi, 
katalogi in drugo gradivo namenjenemu kasnejšemu natisu. Je eden izmed najbolj 
uporabljanih komercialnih programov, ki so namenjeni namiznemu založništvu. 

Scribus 

Odprto kodna programska oprema Scribus, izdana pod licenca GNU GPL je alternativna 
izbira programa za namizno založništvo, ki deluje na vseh bolje uporabljanih operacijskih 
sistemih kot navaja spremljajoča spletna stran, kjer izdelek brezplačno prenesemo 
(http://www.scribus.net/). Zaradi veliko različnih funkcionalnosti je povsem primerljiv s 
plačljivimi komercialnimi izdelki. Scribusov uporabniški vmesnik je oblikovan tako, da 
omogoča prilagodljivo postavitev strani in končno pripravo za tisk. Omogoča tudi izdelovanje 
animiranih in interaktivnih PDF predstavitev, ter nudi podporo OpenType pisavam. Primeri, 
ki so že dodani programu, vključujejo različne brošure, knjige in časopise. Uporabniški 
vmesnik je preveden v 25 različnih svetovnih jezikov. 
 

2.1.3.4 Izdelava predstavitev (PDF, Impress, MS PowerPoint) 

Programska oprema za izdelavo predstavitev oz. prezentacij je namenjena za prikazovanje 
različnih informacij v obliki diapredstavitve. Tipično vključuje vsaj tri različne 
funkcionalnosti in sicer dodajanje in oblikovanje teksta, dodajanje slik in sistem za 
diapredstavitev, ki nam prikaže končni izdelek. Za prikaz je najboljša uporaba projektorja, ki 
predstavitev projicira na platno ali na drugo ravno površino kot je na primer stena. Program za 
predstavitev pomaga govorcu pri njegovi predstavitvi in poslušalcem pri lažjemu 
razumevanju predstavitve. Najbolj poznan program za izdelavo prezentacij je Microsoft 
PowerPoint, poznamo pa tudi alternative kot sta OpenOffice.org Impress in manj popularno 
orodje za izdelavo prezentacij Adobe Acrobat v obliki PDF. 
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Adobe Acrobat PDF 

Portable Document Format (PDF) je oblika zapisa, ki ga je iznašlo podjetje Adobe 
(http://www.adobe.com) leta 1993 za namene lažje izmenjave dokumentov. Namenjen je za 
predstavitev dvodimenzionalnih dokumentov, ki vsebujejo grafiko, pisave, slike in ostale 
gradnike iz katerih je dokument sestavljen. 

Impress 

Impress je sposoben izdelave fantastičnih prezentacij in je pomemben član odprtokodne 
zbirke OpenOffice (http://www.openoffice.org/). Z njim lahko oblikujemo 2D in 3D tekst, 
posebne učinke in podporo za animacijo. Napreden uporabniški vmesnik je preprost za 
uporabo in preprosto prilagodljiv. Program podpira uvoz in izvoz datotek v PowerPointovi 
obliki, izdelate lahko tudi animirane filme v obliki SWF. 

Microsoft PowerPoint 

Microsoftov PowerPoint je najpogosteje uporabljena programska oprema za izdelavo 
prezentacij oziroma predstavitev, ima veliko naprednih možnosti, ki pa jih tipičen uporabnik 
ne zna izrabiti. Je lahek za uporabo in ima pregleden grafični vmesnik. Uporabljajo ga 
poslovneži, študenti, profesorji in vsi ostali, ki pri svojem delu potrebujemo elektronske 
predstavitve projektov. 
 

2.1.3.5 Avdio in video predvajalniki (Windows Media Player, VLC Media Player) 

Medijski predvajalnik je programska oprema, ki nam služi za predvajanje video ali avdio 
vsebin, najboljši podpirajo večino različnih formatov za predvajanje. Nekateri predvajalniki 
so namenjeni le poslušanju ali pa gledanju predstavnostih vsebin, zato pa jih odlikujejo druge 
karakteristike, kot so boljša kvaliteta zvoka ali videa in osnovne možnosti obdelave datoteke, 
določeni vsebini pa je prilagojen tudi preglednejši uporabniški vmesnik. Najbolj znani in 
najbolj uporabljani predvajalnik večpredstavnostnih vsebin je brez dvoma Microsoft 
Windows Media Player, ki je prednaložen na operacijski sistem Windows, kar je glavni 
razlog, da ta predvajalnik uporablja široka množica. Uporabniki MacOS operacijskega 
sistema ponavadi uporabljajo prednaložen Quicktime Player za ogled videa in iTunes za 
poslušanje glasbe. Široka ponudba različnih izdelkov je tudi med brezplačnimi in 
odprtokodnimi programi, kjer je najbolj znan VLC, ki je dodan različnim Linux distribucijam. 

Windows Media Player 

Windows Media Player je na voljo kot brezplačna dodatna programska oprema za uporabnike 
okolja Windows in najpogostejša izbira za ogled video in avdio datotek. Odlikuje ga 
sposobnost snemanja datotek na različne nosilce, prav tako presnemavanje pesmi na 
računalnik in sinhronizacija z MP3 predvajalnikom. V pomoč je tudi pri organizaciji 
glasbenih datotek. 
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VLC Media Player 

Multimedijski predvajalnik VLC (VideoLAN Client) je po zagotovilih na domači spletni 
strani izdelka (http://www.videolan.org/) prilagodljiv predvajalnik, ki je na voljo za vse 
operacijske sisteme, tudi na dlančnikih. VLC predvaja vse splošne multimedijske oblike 
datotek, tako za video, kot tudi avdio. Kot video predvajalnik je sposoben prikazovati DVD 
format in stisnjen DivX format. Kot avdio lahko predvaja datoteke, ki so privzete za 
poslušanje na Windows Media Playerju in QuickTime-u, strokovni uporabniki ga cenijo po 
tem, da lahko predvaja tudi okvarjene datoteke. Odlikuje ga tudi neposredno branje slikovnih 
ISO CD-jev ter mnogo različnih preoblek. Na voljo je tudi kot dodatek Mozilli, ki nam 
omogoča spletni ogled multimedijskih datotek. 
 

2.1.3.6 Odjemalec e-pošte (Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird) 

Programska oprema za upravljanje s kontakti omogoča uporabnikom poenostavljeno vodenje 
kontaktnih informacij in opravil povezanih z njimi. Namenjena je za uporabo v poslovnem 
okolju, kot tudi za domače uporabnike. V programsko opremo je ponavadi vključen tudi 
koledar in odjemalec elektronske pošte s seznamom opravil in zgodovino. Naprednejši 
poslovni modeli za upravljanje s kontakti so CRM (Customer Relationship Management) 
modeli, katerih se vse bolj poslužujejo večja podjetja, saj je upravljanje s kontaktnimi 
informacijami strank in poslovnih partnerjev v današnji hudi konkurenci vse pomembnejše. 
Primer preproste programske opreme za tovrstna opravila je Microsoft Outlook, ki združuje 
vse omenjene funkcije, brezplačna alternativa je Mozilla Thunderbird. 

Microsoft Outlook 

Kot del programskega paketa Microsoft Office, je znan vsem uporabnikom računalnika. 
Dolgo časa je bil skoraj edini odjemalec elektronske pošte, danes pa zaradi precej 
konkurenčnih izdelkov že izgublja na popularnosti. Skupaj s poštnim strežnikom Microsoft 
Exchange Server pa lahko še povečamo njegove zmožnosti in omogočimo številne dodatne 
funkcije in je kot tak zelo primeren za poslovno rabo. 

Mozilla Thunderbird 

Najbolj znan odprtokodni odjemalec elektronske pošte Mozilla Thunderbird 
(http://www.mozilla.com/) ponuja vse kar ponuja tudi plačljiva različica podjetja Microsoft. 
Poleg osnovnih funkcionalnosti, kot so podpora POP in IMAP protokolu, ima že vgrajen RSS 
odjemalec in preverjanje črkovanja. Naprednejše funkcionalnosti programa pa vključujejo 
tudi filter za nezaželena poštna sporočila oziroma »spam« filter. Prav tako ga odlikuje grafični 
vmesnik, ki ga lahko priredimo po svojem okusu. 
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2.1.4 Programska oprema za razvoj večpredstavnostnih vsebin  

Na splošno večpredstavnost pomeni kombinacijo tekstovnih, zvočnih, slikovnih, video, 
animacijskih in interaktivnih predstavnostnih oblik. Programska oprema za razvoj 
večpredstavnostnih vsebin je namenjena uporabnikom, ki izdelujejo tiskane in elektronske 
medije v komercialne ali izobraževalne namene. Programska oprema za razvoj 
večpredstavnostnih vsebin vključuje 3D grafično programsko opremo, programsko opremo za 
urejanje slik in 2D grafike, programsko opremo za urejanje in zajem videa in programsko 
opremo za urejanje in zajem zvoka. 
 

2.1.4.1 3D grafična programska oprema (Blender, AutodeskMaya) 

3D grafična programska oprema se nanaša na aplikacije za oblikovanje računalniško izdelane 
3D grafike. 3D modeliranje je lahko zelo zapleteno in brez nasvetov izkušenega strokovnjaka 
ali priročnika se bomo težko znašli, za dobre izdelke moramo vložiti veliko časa in truda. Za 
kakovostno komercialno programsko opremo moramo odšteti precej denarja, najboljša izbira 
trenutno pa sta Autodesk Maya ali 3ds Max, priljubljena odprtokodna alternativna izbira je 
Blender. 

Blender 

Blender je po zagotovilih skupnosti, ki je odgovorna za razvoj izdelka 
(http://www.blender.org/), brezplačno 3D animacijsko in modelirno orodje. Vključuje veliko 
različnih orodij za obdelavo 3D predmetov, ter že vnaprej pripravljenih simulacijskih orodij z 
različnimi motivi. Z uporabo Blenderja upodabljamo različne stvari. Njegov grafični vmesnik 
je malce nenavaden, vendar omogoča hitro in produktivno rabo. 

Autodesk Maya 

Autodesk Maya (http://usa.autodesk.com/) je najbolj poznan komercialni program za 
profesionalno 3D upodabljanje. Njegovo kvalitetno upodabljanje v kombinaciji z naprednimi 
modelirnimi funkcijami ga naredi unikatnega med orodji, ki jih uporabljajo v grafični 
industriji. Ponuja tudi različne pripomočke s katerimi je v pomoč pri izdelavi kompleksnejših 
karakternih animacij. Upodabljanje poteka preko vgrajenih funkcionalnosti programske 
opreme. 
 

2.1.4.2 Programska oprema za urejanje slik in 2D grafike (Gimp, Adobe Photoshop) 

Programska oprema za urejanje slik in 2D grafike se uporablja za grafično oblikovanje, razvoj 
predstavnosti, digitalno obdelavo in izdelavo slik ali za preprostejše stvari kot je organizacija 
in ogledovanje slikovnega gradiva. Programska oprema vključuje rastrsko ali vektorsko 
grafiko za obdelavo digitalnega slikovnega gradiva. Mnogi kreativni strokovnjaki danes pri 
svojem delu raje uporabljajo računalnik kot tradicionalne medije, saj je z njim upodabljanje 
lažje in natančnejše. 
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Gimp 

Verjetno najstarejša in najbolj poznana odprtokodna grafična aplikacija je GNU Image 
Manipulation Program ali na kratko Gimp. Projekt se je začel v letu 1995 in od takrat zrasel 
do statusa, ki ga ima danes, kot je navedeno na spletni strani izdelka (http://www.gimp.org/). 
Je povsem enakovreden konkurent ostalim komercialnim izdelkom na trgu. Malo težji za 
uporabo, saj je potrebno pri naprednejši rabi poznati tudi kakšen tekstovni ukaz ali skript. 
Med njegovimi funkcijami boste našli napredna orodja za slikanje, podporo za plasti in 
kanale, podpora za oblikovanje teksta, omogočeno je tudi dodajanje najrazličnejših dodatkov 
z različnimi funkcijami. Omogoča tudi uvoz datotek privzetih za program Photoshop. 

Adobe Photoshop 

Photoshop je najbolj znano in najbolj široko uporabljeno programsko orodje za urejanje 
grafike. Uporabljajo ga najboljši strokovnjaki za obdelavo grafike. Na trgu je že dolgo in 
vsako leto izide nova verzija programa, ki prinese nove funkcionalnosti pri delu z grafičnimi 
vsebinami. Preproste funkcionalnosti kot so plasti in kanali, so nadgrajene z vektorskimi 
orodji. Tudi pri delu s tekstom se uporablja vektorska grafika, program nudi tudi širok izbor 
vnaprej pripravljenih 2D elementov. 
 

2.1.4.3 Programska oprema za urejanje in zajem videa (Final Cut Pro, Cinelerra) 

Programska oprema za urejanje in zajem videa omogoča urejanje video zaporedij na 
računalniku. Program prikazuje video po posameznih sličicah, ki jih lahko urejamo. Video 
zajem je podoben izdelavi predstavitev, saj se tudi tu lahko pomikamo po posameznih 
sličicah, videu lahko dodajamo tudi glasbene dodatke in tako obogatimo končni izdelek. 
Največja podjetja, ki so že od začetka na trgu tovrstne programske opreme so veliko vplivale 
na današnje urejanje TV vsebin. Najbolj poznani ponudniki so Ulead, Adobe in Apple. 

Final Cut Pro 

Applov izdelek Final Cut Pro (http://www.apple.com/) je eden izmed programov, ki so danes 
na trgu najbolj razširjeni. Z njim lahko urejate katerikoli video format od uporabniškega DV 
do profesionalnega HD digitalnega videa. Urejanje in drugi efekti so vidni v realnem času, saj 
sliko procesirata tako procesor kot tudi grafična kartica, tudi dodajanje zvoka je povsem 
preprosto. Končni izdelek lahko izvozimo v DVD format, presnamemo na video kaseto ali pa 
ga optimiziramo kot internetni video. Je zmogljiv izdelek za profesionalno rabo in vse video 
zanesenjake. 

Cinelerra 

Cinelerra, ki jo predstavlja spletna stran Cinelerra.org (http://cinelerra.org/) je napredna 
programska oprema za profesionalno urejanje videa, ki pa kljub zmogljivejši funkcionalnosti 
ostaja odprtokodna. Podpira tri najpogostejša video opravila kot so zajem, urejanje in 
kompozicija. Pri obdelavi videa nima omejitev glede resolucije, zato lahko urejamo vse 
profesionalne HD video formate. Z namestitvijo OpenGL in kompatibilno grafično kartico 
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lahko opravite predogled urejenega videa v realnem času. To naredi urejanje veliko bolj 
preprosto in dopušča možnost za večjo kreativnost. Ponuja tudi veliko video efektov, še več 
jih je dostopnih z namestitvijo dodatnih knjižnic. Vsebuje tudi dodatke programu s katerimi 
dosežete večji izkoristek moči procesorja. 
 

2.1.4.4 Programska oprema za urejanje in zajem zvoka (Cubase, Rosegarden) 

Programska oprema za urejanje in zajem zvoka omogoča urejanje zvočnih kanalov na 
računalniku. Program nam prikazuje avdio zapis po posameznih kanalih, ki jih lahko urejamo. 
Najbolj poznani ponudniki so Logic Pro, Pro Tools, Samplitude, Cubase, SONAR, FL Studio, 
Ableton Live in nekateri odprtokodni projekti kot so Audacity, Ardour in Rosegarden. 

Cubase 

Za največje glasbene kreacije napredni uporabniki uporabljajo dovršeno orodje kot je Cubase 
podjetja Steinberg (http://www.steinberg.net). Ponuja nam najbolj zmogljivo izdelavo 
glasbenih datotek v različnih zapisih. Zadnja različica programa omogoča funkcionalnost 
zaporednosti, prav tako omogoča delo neposredno z zvočnimi oblikami. 

Rosegarden 

Spletna stran programa Rosegarden (http://www.rosegardenmusic.com/) predstavlja svoj 
izdelek kot profesionalni avdio in MIDI večpredstavnostni virtualni magnetofon, urejevalnik 
in orodje za izdelavo glasbenih datotek. Z atraktivnim vmesnikom je preprost za uporabo in 
primeren za uporabo glasbenih študentov, glasbenikov, doma in v manjših studiih. 
 

2.1.5 Spletna programska oprema  

V skupino spletne programske opreme uvrščamo vso programsko opremo, ki je kakorkoli 
povezana s spletom, bodisi za izdelovanje spletnih rešitev ali pa zgolj za ogled internetnih 
vsebin. Programsko opremo delimo na FTP kliente, spletne brskalnike, sisteme za urejanje 
spletnih vsebin, HTML urejevalnike, spletne strežnike, spletne programske jezike in 
aplikacije za vodenje in ogled statistike internetnega prometa. 
 

2.1.5.1 CMS (Content Management System) sistemi (Typo3, Community Server, 
osCommerce) 

Sistem za urejanje spletnih vsebin je sistem za izdelovanje, urejanje in vzdrževanje vsebin, ki 
je narejen kot spletna aplikacija, za izdelovanje in urejanje spletnih vsebin. Namenjen je za 
urejanje večjih in dinamičnih spletnih portalov. Vsebine, ki jih lahko urejamo so datoteke, 
slike, avdio in video vsebine, elektronski dokumenti in spletna vsebina. Poleg tega je namen 
teh sistemov tudi skupinsko urejanje dokumentov v skupni rabi, do katerih lahko uporabnik 
pride od kjerkoli, saj se jih ureja preko spleta, lahko pa se ga uporabi tudi za shranjevanje 
pomembnih datotek. 
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Typo3 

TYPO3 (http://typo3.com) je odprtokodni sistem za urejanje in izdelovanje spletnih vsebin, 
napisan je v jeziku PHP. Do danes je postal najbolj priljubljen sistem za internetno in 
intranetno urejanje vsebin. Sistem temelji na predlogah, uporabnik lahko izbira med že 
izdelanimi predlogami in jim zamenja logotipe, barve in pisave, lahko pa izdelajo povsem 
svojo predlogo in ji vstavijo dinamično vsebino s pomočjo TypoScripta. Za pravilno shrambo 
podatkov v različnih tabelah skrbi MySQL podatkovni strežnik. Platformo lahko razširimo z 
dodatnimi moduli, ki nudijo dodatne zmogljivosti platforme, ki je v osnovi nimajo. 

Community Server 

Community Server je platforma za skupinsko sodelovanje, ki ima vgrajeno podporo za 
različne zvrsti internetnih vsebin kot so blogi, forumi, foto galerije in sistem za skupno rabo 
dokumentov, z namestitvijo dodatkov pa so njegove zmožnosti še precej bolj razširjene, saj 
lahko prikazuje tudi novice. Napisan je s pomočjo tehnologije ASP.NET, C# in Microsoft 
SQL strežnika. Lahko se namesti na lasten strežnik ali pa najamemo prostor na spletnem 
strežniku proizvajalca. 

osCommerce 

Programska rešitev osCommerce (http://www.oscommerce.si) je odprtokodni projekt spletne 
trgovine, ki temelji na uporabi odprtokodnih tehnologij PHP, spletnega strežnika Apache in 
podatkovnega strežnika MySQL. Uporabnik oziroma administrator lahko prosto dodaja in 
odvzema potrebne ali odvečne module. Odlikuje ga delovanje na strežnikih s poljubnim 
operacijskim sistemom, njegovo kvaliteto pa dokazujejo številni uporabniki in spletne 
trgovine zgrajene na tej odprtokodni rešitvi. 
 

2.1.5.2 HTML urejevalniki (CoffeeCup HTML Editor, Macromedia Dreamweaver) 

HTML urejevalniki so aplikacije za lažje in produktivnejše izdelovanje spletnih strani. Čeprav 
lahko HTML kodo zapišemo tudi v navadni beležnici, pa so nam tovrstna orodja lahko v 
veliko pomoč, saj imajo vgrajenih veliko različnih funkcionalnosti, kot so na primer delo z 
datotekami CSS, XML, podpora JavaScript-u in PHP-ju, večinoma omogočajo tudi realno 
časovno urejanje na samem strežniku preko protokola FTP.  

CoffeeCup Free HTML Editor 

CoffeeCup Free HTML Editor (http://www.coffeecup.com/free-editor/) je brezplačen HTML 
urejevalnik prilagojen za uporabo v okolju Windows, ki pomaga pri urejanju, nalaganju, 
oblikovanju, predogledu in pomoči pri izdelovanju datotek HTML, XHTML, XML, CSS in 
PHP. Je zelo zmogljiv program in povsem konkurenčen marsikateremu plačljivemu programu. 
Njegovo osnovno funkcionalnost pa lahko razširimo z namestitvijo plačljive različice 
programa. 
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Macromedia Dreamweaver 

Adobe Dreamweaver je orodje za razvoj spletnih rešitev, ki ga je sprva razvilo podjetje 
Macromedia, po prevzemu pa si ga lasti podjetje Adobe. Na voljo je tako za operacijski 
sistem Windows kot tudi za MacOS. Zadnja verzija vsebuje podporo za vse bolj poznane in 
pogosteje uporabljene spletne tehnološke rešitve kot so CSS, Javascript, PHP, JavaServer 
Pages, ASP.NET, ColdFusion in druge spletne programske jezike. 
 

2.1.5.3 Spletni strežniki (Apache2, Microsoft Internet Information Services) 

Spletni strežnik je program, ki je namenjen sprejemanju HTTP zahtev odjemalcev oz. spletnih 
brskalnikov in serviranju HTTP odgovorov skupaj s podatkovno vsebino, ki je lahko v obliki 
strani, slike, elektronskega dokumenta ali kakršnikoli druge obliki, ki je podprta kot MIME 
oblika. Če zahtevanega cilja strežnik ne najde, vrne obvestilo o napaki in včasih tudi 
podrobnejšim opisom napake. Spletni strežniki imajo tudi sposobnost shranjevanja informacij 
o obiskovalcih spletne strani za namene izdelave spletne statistike obiska. 

Apache 

Apache HTTP strežnik je imel po navedbah spletne strani Apache Software Foundation 
(http://www.apache.org/) ključno vlogo pri začetnem razvoju in rasti interneta. Bil je prva 
spodobna alternativa spletnemu strežniku podjetja Netscape Communications Corporation in 
je še do danes zelo priljubljen strežnik prav zaradi svoje funkcionalnosti in hitrosti. Prav 
zaradi svoje moči je dobil tudi ime po enem izmed indijanskih plemen, ki je bilo znano po 
svojih bojnih sposobnostih. Apache razvija in vzdržuje odprta skupnost razvijalcev in je na 
voljo za vse bolj znane operacijske sisteme. Izdan je pod posebno licenco in spada v 
kategorijo odprtokodnih projektov. Danes Apache servira petdeset odstotkov vseh spletnih 
zahtev. 

Microsoft Internet Information Services 

Microsoft Internet Information Services je spletni strežnik podjetja Microsoft in deluje le na 
operacijskem sistemu Windows, saj gre v bistvu samo za nekaj dodatnih storitev s katerimi 
nadgradijo operacijski sistem. Kljub vsemu je drugi najbolj popularni spletni strežnik, saj ga 
uporablja približno tretjina spletnih strani. Nudi podporo za vse najbolje uporabljane 
protokole kot so HTTP, HTTPS, FTP, SMTP in NNTP. 
 

2.1.5.4 Podatkovni strežniki (MySQL, Microsoft SQL Server) 

Podatkovni strežnik je računalniški program, ki opravlja datotečne storitve za druge spletne 
strežnike ali programe. Sistemi za upravljanje podatkovnih zbirk so navadno osnovani 
izključno za delo na strežniku, kjer izvršujejo ukaze uporabnikov. Podatkovno skladišče je 
zgrajeno iz tabel, ki so med seboj relacijsko povezane. 
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MySQL 

MySQL je podatkovni strežnik, ki je po zatrjevanju razvijalcev, kot je navedeno na spletni 
strani MySQL (http://www.mysql.com/), trenutno nameščen več kot deset milijon krat. 
Osnovni program dela kot strežnik in servira zahteve več uporabnikom v istem času. 
Nameščena je lahko na različne operacijske sisteme in je tudi ena izmed komponent v WAMP, 
LAMP in MAMP distribucijah. Uporabnost zbirke je v močni povezavi z jezikom PHP in 
spletnim strežnikom Apache. 

Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server je relacijski sistem za skladiščenje podatkov, ki ga je razvilo podjetje 
Microsoft. Primarni jezik za poizvedbe je SQL. Je eden izmed treh najbolj popularnih 
izdelkov na trgu. Je najučinkovitejša podatkovna zbirka v povezavi z Microsoft IIS na 
platformi Windows. Ukazi se izvajajo v strežniški bazi podatkov v obliki shranjenih procedur, 
kar pripomore k boljšim odzivnim časom. 
 

2.1.5.5 Strežniški skriptni jeziki (PHP, ASP.NET) 

Strežniški skriptni jezik je programski jezik, ki nadzoruje prikaz spletnih strani in obdeluje 
uporabnikove ukaze. Na strežniku se obdelajo vsi podatki in opravijo druge logične operacije, 
ki jih zahteva programska koda, končnemu uporabniku pa nato strežnik servira obdelane 
podatke. Strežniških skriptnih jezikov je več, za potrebe spletnega programiranja se največ 
uporablja odprtokodni PHP (Hypertext Preprocessor). Uporabimo lahko tudi Microsoftovo 
rešitev, ki temelji na ASP (Active Server Pages) tehnologiji, pri tem je potrebno plačati 
licenčnino za uporabo. 

PHP 

PHP oz. Hypertext Preprocessor je računalniški skriptni jezik, ki je bil v osnovi razvit za 
izdelovanje dinamičnih spletnih strani. Največkrat se ga uporablja kot skriptni jezik, ki se 
izvaja na strežniku, lahko pa ga uporabimo tudi za samostojne aplikacije. Zadnja različica 
jezika PHP je 5.2 in je brezplačen za vsako rabo. Za njegov nadaljnji razvoj skrbi skupina 
PHP Group, najnovejše različice jezika so na voljo na strani PHP (http://www.php.net/). 

ASP.NET 

ASP.NET je tehnologija za izdelavo kompleksnih spletnih rešitev, ki jo je razvilo podjetje 
Microsoft za lažje izdelovanje dinamičnih spletnih strani, spletnih aplikacij in XML spletnih 
storitev. Je del .NET platforme in omogoča programerjem pisanje kode za ASP.NET v 
katerekoli drugem .NET jeziku. 
 

2.1.5.6 Spletni brskalniki (Internet Explorer, Mozilla Firefox) 

Spletni brskalnik je aplikacija, ki omogoča uporabniku prikazovanje teksta, slik, videa, glasbe 
in drugih datotek, ki so locirane na enem izmed spletnih strežnikov ali lokalnem omrežju. 
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Grafični vmesnik programa uporabniku pomaga pri pregledovanju vsebin in iskanju 
informacij na spletu. Na splošno delujejo tako, da oblikujejo za prikaz prenesene podatke, ki 
se navadno izmenjavajo preko protokola HTTP. Glede na to, da ima vsak brskalnik svoj 
algoritem za prikaz, se lahko spletna stran tudi razlikuje glede na to s katerim brskalnikom si 
jo ogledujemo. Najpogosteje uporabljeni brskalniki so Internet Explorer, Mozilla, Opera in 
Safari. 

Internet Explorer 

Windows Internet Explorer, splošno okrajšan kot IE, je serija spletnih brskalnikov, ki jih je na 
tržišče poslalo podjetje Microsoft, in so del operacijskega sistema Windows. V svojih 
najboljših letih ga je tudi zaradi pomanjkanja konkurenčne izbire uporabljalo več kot 95% 
uporabnikov interneta, v zadnjem času pa zaradi pojava drugih alternativ vedno bolj izgublja 
svojo popularnost. Na voljo je bil tudi za druge operacijske sisteme, v zadnjem času pa 
razvijajo le še različico za Windows. 

Mozilla Firefox 

Mozilla Firefox je spletni brskalnik, ki ga je razvila družba Mozilla Corporation 
(http://www.mozilla.com). V zadnjem času zelo hitro dohiteva popularnost Internet 
Explorerja. Njegova funkcionalnost vključuje deskanje po spletu s pomočjo zavihkov, lahko 
preverja črkovanje za podprte jezike, je tudi upravitelj prenosov datotek in iskalnik, ki 
vključuje funkcionalnost Googla. Če pa ga želimo prikrojiti svojim potrebam, lahko 
namestimo katerega izmed dva tisoč dodatkov, ki so trenutno na voljo. Če med njimi ne 
najdemo pravega, si lahko naredimo svojega, saj je tudi to eden izmed odprtokodnih 
projektov. 
 

2.2 Sistemska programska oprema 
Sistemska programska oprema je termin, ki se nanaša na računalniško programsko opremo, ki 
nadzira delovanje strojne opreme, tako da aplikacijska programska oprema izvaja zahtevane 
operacije. Je pomemben del računalniškega sistema. Tipičen primer sistemske programske 
opreme je operacijski sistem. Je nasprotje aplikacijske programske opreme, vendar je z njo 
tudi povezan, saj omogoča njeno delovanje.  
 
Sistemsko programsko opremo po funkcionalnosti razdelimo v tri kategorije: 

• operacijski sistemi 
• aplikacije za podporo sistemu  
• aplikacije za nadzor delovanja sistema 
 

2.2.1 Operacijski sistemi 

Najpomembnejše aplikacije za nadzor sistema so operacijski sistemi. Naprednejši operacijski 
sistemi nadzorujejo celotno delovanje računalnika in so vmesnik med uporabnikom in strojno 
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opremo. Najpogostejše in najpomembnejše naloge operacijskega sistema so dodeljevanje 
virov, kot sta centralno procesna enota in delovni pomnilnik različnim procesom, poleg tega 
pa tudi reševanje konfliktih situacij, ko pride do sočasne rabe virov in optimizacija izrabljanja 
teh virov, kot navaja spletna enciklopedija Wikipedija (http://en.wikipedia.org/). Sekundarno 
je pomembna tudi preprosta raba in posledično lažje delo za končnega uporabnika. 
 
Med plačljivimi operacijskimi sistemi sta najbolj pomembna Windows in MacOS podjetja 
Apple, ki sta najpogosteje uporabljena zaradi preproste uporabe za domačega uporabnika. 
Poznamo pa tudi množico brezplačnih in odprtokodnih operacijskih sistemov, ki izvirajo iz 
Unixa, lahko je ena izmed distribucij Linuxa ali pa eden izmed operacijskih sistemov iz 
družine BSD. Najpogosteje uporabljen operacijski sistem za domačo rabo je prav gotovo 
Microsoft Windows, prav zaradi lahke uporabe s sprotno pomočjo v primeru težav. Na 
področju strežniških operacijskih sistemov pa na račun varnosti prednjači Linux. Na trgu so 
trenutno štirje bolje poznani operacijski sistemi, v okviru naloge pa dva najpogosteje 
uporabljena, Linux in Windows. 
 

2.2.1.1 Linux 

Linux je Unixu podoben operacijski sistem, s prosto dostopno izvorno kodo zaščiteno pod 
licenco GNU GPL. Je moderno večopravilno jedro, ki mu lahko naknadno dodajamo ali 
odstranjujemo programske module. Njegov začetnik je Linus Torvalds, ki je za hobi leta 
1991, ko je še študiral na Univerzi v Helsinkih, začel pisati Minixu podoben, vendar precej 
izboljšan nekomercialni operacijski sistem. Izvorno kodo je objavil na internetu in jo dal na 
voljo ostalim zanesenjakom, ki so jo razvijali naprej in ji dodajali različne programske 
module, danes pa za njegov razvoj v obliki različnih distribucij skrbi več spletnih skupnosti in 
tudi komercialnih proizvajalcev.  
 
Popularnost Linuxa zadnje čase močno narašča, kar gre pripisati dolgoletnemu razvoju in do 
danes je postal operacijski sistem, ki je zanesljiv, varen in stabilen, vedno bolj pa postaja 
preprost za vsakdanjo uporabo in delo tudi manj veščim uporabnikom, ki so bili bolj vajeni 
dela v okolju Windows (Klinc, 2007, str. 60). Tako je postal resen konkurent plačljivemu 
okolju Windows, saj je že močno posodobil grafični vmesnik in preprostost nekaterih 
vsakdanjih opravil.  
 
Močno pa je poudarjena tudi njegova varnost, pri kateri je veliko bolj napreden od izdelka 
podjetja Microsoft, je tudi bolj varno okolje saj je večina škodljivih programov in zlonamerne 
kode spisana za druga okolja, predvsem Windows. Pomembna je tudi njegova namestitvena 
velikost, ki je precej manjša kot pri drugih operacijskih sistemih. Gre za zmogljiv sistem in je 
primeren za vse vrste opravil. 
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2.2.1.2 Microsoft Windows 

Microsoft Windows je najbolj razširjen operacijski sistem, predvsem zaradi široke podpore 
različni strojni opremi in multimedijskim predstavitvam, že dodani programski opremi za 
lažje delo in nadzorom delovanja sistema, ter nenazadnje tudi zaradi intuitivnega grafičnega 
vmesnika. Prva izdaja operacijskega sistema Microsoft Windows verzija 1.0, ki je izšla 
novembra 1985, večje popularnosti ni dosegla, bila je zelo okrnjena in v osnovi zgolj 
razširitev okolja MS-DOS. Prvi verziji, ki sta dosegli širši komercialni uspeh sta bili 3.0 in 
njena bolj znana nadgradnja 3.1, ki je izšla 1. marca 1992. Zadnja izdaja okolja Windows, ki 
je izšla v začetku leta 2007, je Windows Vista, ki pa v praksi še ni najboljša izbira, saj večina 
še vedno raje prisega na preizkušene Windows XP. 
 
Na operacijskih sistemih Windows je bilo odkritih več varnostnih lukenj in drugih varnostnih 
pomanjkljivosti, zato je obvezno periodično nadgrajevanje z varnostnimi popravki s spletne 
strani proizvajalca, s katerim se lahko izognemo marsikateri nevšečnosti in naredimo 
računalnik bolj varen pred škodljivimi vplivi interneta. Ime operacijskega sistema (Windows - 
Okna) izhaja iz njegovega grafičnega vmesnika, ki deluje po principu prekrivanja različnih 
oken.  
 

2.2.2 Aplikacije za podporo sistemu 

Aplikacije za podporo sistemu so različni programi in aplikacije, ki dopolnjujejo operacijski 
sistem pri delovanju in opravljajo nekatera opravila, ki jih operacijski sistem sam ne bi mogel 
opraviti, kot je na primer varovanje pred škodljivo kodo in zaščita pred vdori, nadzor nad 
delovanjem ter poganjanje strojne opreme z gonilniki, kot so na primer zapisovalci medijev, 
grafične in zvočne kartice in druga potrebna periferna oprema. Različnih aplikacij je veliko, 
odvisno od namena, ki ga opravlja in za kateri operacijski sistem je namenjena. Treba se je 
zavedati, da lahko za različnimi tovrstnimi dodatki sistemu tudi škodimo, še posebej če jih ne 
znamo pravilno uporabljati ali pa nameščamo brezplačne programe, pri katerih ne poznamo 
delovanja, ki se odvija v ozadju. 
 

2.2.2.1 Sistemska orodja (System Mechanic, CCleaner) 

Sistemska orodja so podporni programi operacijskega sistema in skrbijo za nekatera opravila, 
ki jih operacijski sistem sam ne more opraviti ali pa le to naredijo bolj učinkovito. Tipični 
procesi, ki jih opravljajo ti programi so sortiranje datotek, združevanje podatkov, preverjanje 
integritete diskov, upravljanje z direktoriji in poddirektoriji, obnova izbrisanih datotek, 
lociranje in iskanje datotek, razpolaganje in dodeljevanje kapacitete pomnilnika, 
odstranjevanje nameščene programske opreme. Sistemskih orodij je mnogo tako brezplačnih 
kot tudi komercialnih za različne operacijske sisteme. Komercialna sistemska orodja so 
združena v programski paket, brezplačni programčki pa ponavadi opravljajo samo določeno 
funkcijo, vendar so povsem konkurenčni plačljivim izdelkom, le malo več dela imamo saj 
niso toliko avtomatizirani, poleg tega pa ima tudi več dela z namestitvijo, saj je teh 
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programov več, odvisno od namena uporabe. Dober primer plačljivega orodja je System 
Mechanic, med brezplačnimi orodji pa bi bilo smiselno namestiti Auslogics Registry Defrag, 
Auslogics Disk Defrag, Auslogics System Information, CCleaner, Zip Genius, PC File 
Recovery in po potrebi tudi kakšnega drugega. 

System Mechanic 

System Mechanic je programski paket sistemskih orodij za lažje delo na računalniku, vsebuje 
tudi antivirusni program in požarni zid in je odličen dodatek operacijskemu sistemu Windows, 
saj ga dopolnjuje ravno pri njegovih pomanjkljivostih. Vsebuje tudi namestitvenega 
upravitelja, ki nam lajša odstranjevanje programov, ki jih ne rabimo več, ter računalnik očisti 
nepotrebne navlake. Lahko si naredimo tudi varnostno kopijo sistema in pregledamo 
delovanje celotnega sistema. 

CCleaner in brezplačni eno-funkcionalni programi 

Kot alternativo enemu programskemu paketu, ki vsebuje vse kar uporabnik rabi za 
vrzdeževanje računalnika, si lahko namestimo tudi posamezne manjše programe, ki ponujajo 
eno funkcionalnost, kot so na primer Auslogics Registry Defrag, ki poskrbi za 
defragmentacijo registra, Auslogics Disk Defrag, ki poskrbi za defragmentacijo diska, 
Auslogics System Information, ki nam ponudi vse sistemske informacije, CCleaner, ki očisti 
naš računalnik nepotrebnih datotek, Zip Genius, ki je pripomoček za arhiviranje dokumentov 
in drugih datotek ter PC File Recovery, ki nam pomaga obnoviti po nesreči zbrisane datoteke 
ali pa tudi tiste, ki jih je poškodovala zlonamerna koda. 
 

2.2.3 Aplikacije za nadzor delovanja sistema  

Sistemi za nadzor delovanja sistema nadzorujejo delovanje sistema in prikažejo poročila, ki 
vsebujejo podrobno statistiko izrabe sistemskih virov, kot so procesorski časi, raba 
pomnilnika, nadzor vhodno – izhodnih enot ter nadziranje delovanja programske opreme. 
Sistemi za nadzor delovanja sistema so pomembni z vidika pravilne rabe strojne opreme in 
logične rabe sistemskih virov. Vse te funkcionalnosti bi moral vsebovati že sam operacijski 
sistem, ker pa so le ti pomanjkljivo narejeni, si lahko naknadno pomagamo z brezplačnimi 
programčki, ki nam lajšajo opravila ali pa nas opozorijo na slabše delovanje računalnika. 
Nekaj primerov teh programčkov so TweakUI, orodje za podrobno nastavljanje okolja 
Windows XP. FRESH UI je kvaliteten pripomoček za optimizacijo operacijskega sistema 
Windows. System file defragmenter je orodje, ki omogoča defragmentacijo pomnilne datoteke 
in registra. Sandra Standard je standardna različica orodja za izdelavo analiz o delovanju 
računalnika. Samurize vam nudi popoln nadzor vašega PC sistema. CPU-Z pa vam prikaže 
vse podatke, ki se nanašajo na delovanje procesorja.  
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2.2.3.1 Varnostni sistemi (NIS, AVG, Ad-Aware, Spybot, Comodo) 

Varnostni sistemi so programi, ki nadzirajo in varujejo delovanje sistema pred škodljivi vplivi, 
kot so nepooblaščena raba, uničenje ali poškodovanje občutljivih sistemskih datotek in 
nameščanje škodljive programske opreme. Takšna oprema je v današnjem času nujna, saj 
zagotavlja varno uporabo računalnika in spleta. Tovrstna programska oprema vodi zgodovino 
in statistiko morebitnih vdorov in najdene in nevtralizirane škodljive programske kode. Prav 
tako nadzirajo delovanje drugih programov, ki bi lahko bili izrabljeni za namestitev 
zlonamernih programov. 

Symantec Norton Internet Security 

Symantec Norton Internet Security je verjetno najstarejša in najbolj poznana aplikacija za 
zaščito pred virusi in drugimi računalniškimi grožnjami. Nekatere izmed ključnih funkcij 
programa so realno časovno varovanje računalnika s samodejnim odkrivanjem in 
odstranjevanjem vohunskih programov, virusov in internetnih črvov, požarni zid s 
samodejnimi nastavitvami za večjo varnost, zaščita pred neželeno pošto... Je eden izmed 
izdelkov, ki v enem paketu ponuja vse ključne funkcionalnosti, ki jih uporabnik potrebuje za 
varno delo preko interneta, uporabo elektronske pošte, uporabo spletnega bančništva in 
plačevanje s kreditnimi karticami preko interneta ter zaščito podatkov na računalniku. 

Avast Antivirus 

Avast Antivirus najdemo na spletni strani podjetja Alwil Software (http://www.avast.com/), je 
eden izmed brezplačnih programov za zaščito računalnika pred virusi in drugimi grožnjami, v 
osnovi je program plačljiv, brezplačna različica za domačo uporabo ima nekaj manj 
funkcionalnosti, vendar tiste osnovne, ki jih potrebuje domač uporabnik povsem zadostujejo 
za varno delo z računalnikom, če želimo kaj več, lahko program kasneje tudi nadgradimo. Že 
brezplačna namestitev programa nas bo obvarovala pred zlonamerno kodo in nam nudila 
osnovno zaščito za uporabo svetovnega spleta in drugih oblik elektronskega komuniciranja. 
Na voljo je za vse popularnejše operacijske sisteme. 

Comodo Personal Firewall 

Brezplačni osebni požarni zid Comodo istoimenskega proizvajalca najdemo na spletni strani 
Comodo (http://www.personalfirewall.comodo.com/), ki je bolj znan po izdajanju varnostnih 
certifikatov, je namenjen zaščiti pred zunanjimi vdori hekerjev v vaš računalnik in preprečuje 
nepooblaščeno rabo računalnika, prav tako pa računalnik varuje, pred namestitvami različnih 
škodljivih programov, ki bi lahko omogočala prevzem nadzora in krajo identitete. Kljub temu, 
da je brezplačen, je požarni zid Comodo zelo kvaliteten izdelek in prekaša marsikaterega 
plačljivega. Obvezna programska oprema za vse, ki imajo na računalniku pomembne podatke 
in morajo biti dodatno zavarovani. Poleg samega požarnega zidu izdelek vključuje tudi 
funkcionalnost Defense+, ki preprečuje spremembe ključnih datotek, prav tako pa varuje 
računalnik pred virusi in drugo škodljivo kodo ter je pri tem kompatibilen z nameščenim 
protivirusnim programom. 
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Ad-Aware 

Ad-Aware je program za odkrivanje in odstranjevanje vohunskih in drugih škodljivih 
programov na našem računalniku. Po opisu na domači strani proizvajalca Lavasoft 
(http://lavasoft.com/) je osnovna verzija programa brezplačna in povsem zadostuje za potrebe 
domačega uporabnika. Če želimo dodatne funkcije, lahko kupimo program z vsemi 
funkcijami, vendar so le te namenjene predvsem lažji administraciji programa pri mrežni 
namestitvi. Je eden izmed programov, ki so danes nepogrešljivi pri zaščiti računalnika in 
odstranjevanju že nameščene zlonamerne programske kode. 

Spybot Search&Destroy 

Spybot Search&Destroy je programska oprema za odkrivanje in odstranjevanje vohunskih 
programov na računalniku. Če se je spremenila domača spletna stran brskalnika, če so se 
pojavile nove orodne vrstice v brskalniku ali se ta velikokrat nepričakovano zapre in javi 
nenavadno napako, imate verjetno v računalniku vohunske programčke, ki so se namestili 
brez vaše vednosti. Ti so velikokrat tudi neškodljivi, saj zbirajo le podatke o vaših aktivnostih 
preko spleta in te pošiljajo nekomu tretjemu. Lahko pa so tudi zelo nevarni saj znajo zbirati in 
pošiljati tudi številke kreditnih kartic in drugih pomembnih podatkov. 

 

2.3 Programska razvojna okolja 
Programskih jezikov je veliko in so prilagojeni posameznim problemskim področjem, ter 
načinu in namenu uporabe (Gradišar, 2001, str. 162). Odprtokodna skupnost pozna tudi precej 
programskih jezikov v katerih lahko vsakdo prosto programira programsko opremo po lastnih 
željah, če seveda ima potrebno znanje. Odprtokodnih programskih jezikov je veliko. Če si 
ogledamo podatkovne baze nekaterih spletnih imenikov, jih z lahkoto naštejemo vsaj petdeset, 
je pa res večina takih za katere še nismo slišali in v katerih je narejeno le malo programov. 
Nekateri bolj znani pa so spletni programski jezik PHP, ki sem ga že predstavil in drugi, ki so 
prvotno namenjeni programiranju aplikacij, primeri teh programskih jezikov so Python, Perl, 
Lisp, Fortran, Java, Pascal, C++ in še bi lahko naštevali. V okviru naloge bom v nadaljevanju 
predstavil dva, po mojem mnenju najbolj razširjena in pri programerjih priljubljena 
programska okolja, Java in C++. 

 

2.3.1 Java 

Java je programski jezik, ki ga je razvilo podjetje Sun Microsystems (http://java.sun.com/) in 
izdalo v letu 1995 kot osnovno komponento javanskega okolja. Podjetje Sun je tekom časa 
programski jezik Java dal na voljo odprtokodni skupnosti pod licenco GNU GPL. Večina 
programske skladnje je izpeljana iz jezika C in C++, ima preprostejši objektni model. 
Javanske aplikacije so prevedene v bitno kodo, ki jo lahko zaženemo v vsakem javanskem 
virtualnem stroju, ne glede na operacijsko okolje, ki ga uporabljamo. Nekaj primarnih ciljev, 
ki so jih zasledovali pri razvoju tega okolja, je zasledovanje objektno orientirane programske 
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metodologije, delovati mora v vseh operacijskih sistemih, vsebovati mora vgrajeno podporo 
za uporabo na računalniških omrežjih, iz oddaljenih virov mora izvrševati programske ukaze 
v skladu s predpisi varnosti, skladnja mora biti lahka za razumevanje in uporabo. 

 

2.3.2 C++ 

C++ je razvil Bjarne Stroustrup leta 1979 v prostorih podjetja Bell Laboratories kot 
nadgradnjo jezika C in ga poimenoval "C z razredi" ("C with Classes"), kot navaja spletna 
enciklopedija Wikipedia (http://en.wikipedia.com). Leta 1983 se je preimenoval v C++. 
Izboljšave so se začele z dodajanjem razredov, virtualnih funkcij, predlog in definiranjem 
izjem. C++ je večnamenski programski jezik, uvrščamo ga v srednje nivojske programske 
jezike, ker vsebuje programske dele višjih in nižjih nivojskih jezikov. Programski jezik je 
navadno pred praktično uporabo potrebno prevesti z uporabo prevajalnika, podpira nudi tudi 
proceduralno programiranje, podatkovno abstrakcijo, predmetno usmerjeno in generično 
programiranje. Nekaj pravil, ki veljajo pri programiranju v jeziku C++ je, oblikovni slog 
jezika je statičen, jezik je večnamenski, takšna ali boljša učinkovitost kot pri predhodnem C, 
podpirati mora različne že prej omenjene sloge programiranja, programer mora imeti možnost 
izbiranja pri programiranju četudi to lahko pomeni napačno odločitev, združljivost z jezikom 
C, delovati mora v nasprotju z Javo brez kompleksnega programskega okolja. 

 

3. UPORABA ODPRTOKODNIH IN PROSTIH PROGRAMSKIH 
REŠITEV V ZASEBNE IN POSLOVNE NAMENE 

Brezplačne programske rešitve so danes že toliko napredovale, da operacijski sistem Linux ni 
več samo izbira izkušenih računalničarjev, ampak ga uporabljajo tudi tisti manj vešči 
uporabniki. Od njegovega nastanka pa do danes, se je uporabniški vmesnik izpopolnil, tako je 
delo v Linuxu prijaznejše do uporabnika, vsakdanja opravila na računalniku pa hitrejša in 
lažja. Osnovna opravila vezana na operacijski sistem, kot je dodajanje in odstranjevanje 
programov, nadgradnja programske opreme, nameščanje in odstranjevanje gonilnikov, nadzor 
nad sistemom so za uporabnika enako enostavna kot v plačljivem Windows operacijskem 
okolju. Tudi med samim procesom namestitve operacijskega sistema ni večjih težav in dovolj 
je, da imamo osnovno znanje informatike, da namestitev uspešno opravimo. Različnih Linux 
distribucij je precej, za namene naloge pa se bomo osredotočili na Linux distribucijo 
imenovano Ubuntu, ki je že v osnovi sestavljena iz programov, ki jih uporabnik najbolj 
potrebuje za osnovno domačo ali poslovno rabo. Posamezne različice te distribucije so 
osredotočene tudi na izpolnitev vseh zahtev za namene predvajanja multimedije, prav tako pa 
nudi najboljšo podporo igričarjem. V naslednjih poglavjih je predstavljena izbira 
odprtokodnih programskih rešitev za tri osnovne namene domačega uporabnika: preprosta 
domača pisarniška uporaba, uporaba računalnika kot multimedijskega centra in uporaba 
računalnika za igranje računalniški iger. 
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3.1 Domača raba 
Odprtokodne rešitve lahko proti pričakovanjem povsem zanesljivo uporabljamo tudi v 
domačem okolju. Pri tem lahko obdržimo večino funkcionalnosti, ki smo je bili vajeni v 
okolju Windows. 
 

3.1.1 Preprosta domača pisarniška raba 

Preprosta domača pisarniška raba je mišljena kot uporaba računalnika za vsakdanja opravila 
kot so deskanje po svetovnem spletu, prejemanje in pošiljanje elektronskih sporočil, 
internetna telefonija, uporaba programov za internetno klepetanje, izdelovanje različnih 
dokumentov v urejevalniku besedil, preglednic, baz podatkov in urejanje slik. Za tovrstne 
potrebe nam bo zadostoval že starejši računalnik, saj ne potrebujemo veliko sistemskih virov.  
 
V distribuciji operacijskega sistema Linux Ubuntu že med osnovno namestitvijo dobimo 
programe za deskanje po spletu, uporabo elektronske pošte in uporabo programov za 
pisarniško poslovanje kot so urejevalnik besedil, delo s preglednicami in bazami podatkov. 
Mozilla Firefox je namenjen za ogled informacij na spletu in druga opravila, ki zahtevajo 
spletni brskalnik, kot je lahko spletno bančništvo in drugo. Odlikuje ga precej dobrih lastnosti, 
najpomembnejša je njegova varnost, saj je v povezavi z Linuxom deskanje precej bolj varno 
za uporabnika. Poleg tega mu lahko namestimo tudi množico dodatkov, ki nam lajšajo 
vsakodnevna opravila preko interneta. Če nam ni všeč izgled, lahko z uporabo preoblek tega 
spremenimo. Vedno več je tudi strani, ki za ogled vsebin priporočajo uporabo tega spletnega 
brskalnika. 
 
Mozilla Thunderbird je odjemalec elektronske pošte, ki je namenjen za prejemanje, 
ogledovanje in pošiljanje elektronskih sporočil. Je odlična brezplačna alternativa 
Microsoftovemu programu Outlook, saj ponuja enake glavne funkcionalnosti, ki jih potrebuje 
uporabnik pri delu z elektronsko pošto. Je stabilen in enostaven za uporabo, omogoča tudi 
dodatne napredne funkcionalnosti kot je šifriranje sporočil, tako jih ne more prebrati 
nepooblaščena oseba. Pri delu z elektronsko pošto pa lahko izkoristimo tudi prednosti, k nam 
jih ponuja svetovni splet in si ustvarimo Googlov Gmail račun ter svojo pošto ogledujemo na 
spletu z uporabo spletnega brskalnika. Tako se izognemo porabi prostora na lokalnem disku, 
elektronska pošta varnejša na spletnem strežniku, kjer so ustvarjene varnostne kopije, tako da 
nam ni potrebno skrbeti, da bomo ostali brez pomembnih sporočil v primeru odpovedi diska. 
Ta sistem lahko izkoristimo tudi za shranjevanje pomembnih datotek. Za namene spletne 
hrambe lahko vedno izkoristimo tudi katero izmed množice spletnih strani, ki ponuja 
brezplačno hrambo datotek, ki pa so omejene glede velikosti datoteke. 
 
Za namene pisarniškega poslovanja je izbira povsem preprosta, programski paket 
OpenOffice.org, se je trenutno razvil do različice 3.0 in je povsem konkurenčen plačljivemu 
programskemu paketu podjetja Microsoft. Storilnost je za normalno vsakdanjo rabo na 
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visokem nivoju. Pisarniški paket vključuje šest različnih aplikacij, ki lahko zadostijo tudi 
potrebam zahtevnejših poslovnih uporabnikov. Posamezni programi, ki sestavljajo pisarniški 
paket so Writer, Calc, Impress, Draw, Base in Math (Šalamon, 2008, str. 70). Z njim lahko 
pišemo dopise, izdelujemo razpredelnice, ustvarjamo baze podatkov, rišemo, izdelujemo 
predstavitve ali računamo preproste in zahtevnejše matematične izračune. Kvaliteto 
programskega paketa potrjuje tudi dejstvo, da vse več podjetij in državnih ustanov zamenjuje 
uporabo Microsoftovega programskega paketa za brezplačno alternativo, za to pa se ne bi 
odločili, če s tem programskim paketom ne bi mogli doseči istih rezultatov z vidika 
produktivnosti. Najpomembnejši dejavnik pri vsem tem je vsekakor to, da je OpenOffice.org 
brezplačen, in če upoštevamo, da je potrebno pri plačljivih programih kupiti licenco za 
vsakega posameznega uporabnika, lahko privarčujemo pomemben denar, ki ga lahko 
namenimo za druge investicije. Tudi na našem ozemlju je kar nekaj državnih ustanov 
zamenjalo uporabo na ta pisarniški paket in povsod so bili končni uporabniki zadovoljni z 
delom na novih programih. 
 
Za spletno klepetanje in uporabo VoIP (Voice over Internet Protocol) tehnologij je najbolj 
priporočljiva uporaba programa Skype za Linux, saj je med vsemi programi najbolj 
izpopolnjen in preprost za uporabo. Program je dobro poznan tudi vsem Windows 
uporabnikom, enako pa je delo z njim v okolju Windows, prednost je pri tem tudi to, da ga 
tipični uporabnik že pozna in ne bi bil potreben dodaten čas za učenje. 
 
Veliko je programov, ki so narejeni za okolje Windows in različica za Linux ne obstaja, v teh 
primerih pogosto lahko najdemo alternative za Linux, ki pa ne dosegajo standardov in udobja, 
ki smo ga bili vajeni v okolju Windows, v takih primerih se lahko poslužimo uporabe 
emulatorjev. Emulator je programska oprema, ki omogoča uporabo programov, ki so bili 
napisani za okolje Windows v okolju Linux. S pomočjo te programske opreme lahko tako še 
naprej uporabljamo priljubljene programe iz okolja Windows. V praksi se velikokrat zgodi, da 
program ali del programa kljub vsemu ne deluje.  
 
Največja prednost uporabe proste in odprtokodne programske opreme doma je zagotovo cena, 
saj lahko vse uporabljamo brezplačno. Poleg tega pa je tovrstna oprema tudi dovolj 
izpopolnjena za vsakdanjo uporabo. Slabosti, ki spremljajo uporabo, pa so pomanjkanje 
strokovne podpore in v nekaterih primerih nestabilno delovanje programov. 
 

3.1.2 Uporaba za predvajanje multimedijskih vsebin 

Pri domačih uporabnikih je ena izmed temeljnih zahtev pri nakupu računalnika tudi zmožnost 
predvajanja različnih vsebin, kot je predvajanje glasbe, predvajanje DVD in DivX filmov, 
pregledovanje slik, gledanje televizije, prebiranje novic, pošte in deskanja po spletu... Sicer se 
bi večina strinjala, da je za tovrstne namene bolje izbrati operacijski sistem Windows, vendar 
pa lahko večino vsebin predvajamo, gledamo in poslušamo v operacijskem okolju Linux.  
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Sistem z naloženim Linux Ubuntu operacijskim sistemom in pravo strojno opremo je lahko 
tudi osnova za multimedijski center. Pri tem moramo izbrati pravo strojno opremo za potrebe 
predvajanja vsebin na različnih nosilcih. Za multimedijski center moramo tako kupiti 
kakovostno grafično in zvočno kartico, zvočnike z jakostjo, ki je primerna namenu uporabe, 
CD in DVD ROM enoto, TV kartico... Ob namestitvi različice operacijskega sistema Ubuntu 
Multimedia Center (http://www.debianadmin.com), si bomo prihranili veliko dela, ki bi ga 
imeli, če bi si naložili osnovno različico, saj ima že prednaloženo večino programske opreme, 
ki jo bomo potrebovali za predvajanje različnih vsebin. Sistem je sposoben zaznavanja večine 
TV kartic in omogoča gledanje televizije, snemanje različnih oddaj. MythTV je aplikacija iz 
omenjene distribucije, ki po funkcionalnosti prekaša tudi vrsto funkcionalnosti Windows 
Media centra. MythTV se lahko pohvali z vrsto kvalitetnih funkcionalnosti kot so zajem slike, 
osnovna funkcionalnost za gledanje televizije, podpora za več TV kartic hkrati in istočasno 
snemanje različnih kanalov, avtomatska detekcija oglasnih sporočil, časovno nastavljanje 
snemanja, uporabniku prijazen grafični vmesnik, predvajanje MP3, OGG, FLAC in ostalih 
zvočnih posnetkov, že vgrajen emulator s podporo nekaj različnim igram, DVD predvajalnik, 
snemanje DVD na disk in odjemalec za RSS novice. S tem bomo izpolnili želje tudi 
najzahtevnejšemu uporabniku pri gledanju televizije preko PC-ja. 
 
Za zvok iz računalnika je dovolj že pravilna namestitev zvočne kartice in potrebnih 
gonilnikov, vendar je potrebno paziti na kompatibilnost s programsko opremo. Ko kupujemo 
zvočno kartico, se pred nakupom pozanimamo ali je kartica kompatibilna z izbranim 
operacijski sistemom. Namestiti moramo še potrebne avdio kodeke.  
 
Če bi pri glasbenih vsebinah želeli kaj več, si lahko pomagamo z odprtokodno programsko 
opremo Rosegarden (Četrtič, 2008, str. 73). Rosegarden je pravi glasbeni studio, ki omogoča 
preprosto urejanje avdio in MIDI posnetkov, vsebuje tudi urejevalnik notnega zapisa. Če nam 
je pri sistemu prioriteta zvok in se ne bomo ukvarjali z videom, bi lahko izbrali distribucijo 
Linuxa imenovano AGNULA, ki vsebuje gonilnike ALSA za večino zvočnih kartic in nam 
ponuja celovito brezplačno rešitev. 
 
Poslušanju glasbe iz CD nosilca je povsem preprosto, v različnih distribucijah je priloženih 
več različnih predvajalnikov in si lahko izberemo takšnega, ki ima grafični vmesnik, ki nam 
najbolj ustreza, priporočam pa izbiro predvajalnika KDE Player. Težava bo nastala pri 
poslušanju MP3 vsebin. MP3 format je tisti, ki je na slabem glasu z vidika legalnosti, sicer 
sama uporaba ni nelegalna, vendar pa omogoča predvajanje nelegalnih vsebin. Če pustimo ob 
strani vprašanje legalnosti, saj lahko CD priljubljenega avtorja tudi kupimo in ga pretvorimo v 
MP3 format za lastne potrebe, moramo dodatno namestiti tudi MP3 kodeke in z malo truda 
nam bo to tudi uspelo (Klinc, 2008b, str. 84). Poslušanje priljubljenih zvočnih vsebin ni več 
problem, tudi zahtevnejši uporabniki bodo zadovoljni. Z dodatno namestitvijo programa 
RipperX, izdanim pod licenco GNU GPL, bomo lahko v operacijskem okolju Linux pretvorili 
svojo legalno zbirko CD-jev v datoteke MP3 in jih ob pravi priložnosti poslušali tudi na 
svojem mobilnem telefonu, kamor smo skladbe prenesli s pomočjo protokola Bluetooth. 
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Na nekaj več težav bomo naleteli pri ogledovanju filmov v DivX formatu, težava pri uporabi 
teh kodekov je, da v osnovi niso nameščeni v nobeno zbirko Linux distribucije, tako moramo 
za njihovo namestitev poskrbeti sami. S pravilno konfiguracijo programske opreme pa si 
lahko ogledamo katerikoli DivX film, če imamo nameščen kodek, ki ga za ogled 
potrebujemo. Pri ogledu tovrstnih vsebin, se priporoča izbira predvajalnika Xine ali VLC 
(Vidmar, 2008, str. 75), saj nam omogoča predvajanje vsebin v DivX formatu z uporabo 
kodekov za okolje Windows, kodek moramo le skopirati v ustrezno mapo na našem disku kjer 
ga je predvajalnik sposoben najti. Predvajalnik Xine pa nam ob ustrezni namestitvi delno 
predelanega programa lahko predvaja tudi originalne DVD filme, ki so CSS enkriptirani. Že 
od nekdaj se pojavlja problem pri predvajanju originalnih DVD filmov, saj so namenjeni zgolj 
predvajanju v okolju Windows. 
 
Velik del populacije uživa ob ogledu vsebin na DVD nosilcih, filmska industrija pa ne želi, da 
bi na prelahek način izdelovali nelegalne kopije njihovih filmov, tako da je večina filmov na 
DVD nosilcih zaščitena s šifrirnim mehanizmom. Za zaščito se uporablja tehnologija CSS oz. 
Content Scrambling System. Programska oprema, ki omogoča dešifriranje zapisa, je bila za 
precejšen znesek prodana izdelovalcem DVD predvajalnikov, ti pa so poskrbeli le za razvoj 
tovrstne programske opreme, ki deluje zgolj v okolju Windows, Linuxov tržni delež pa 
trenutno za njih še ni zanimiv. V svetu odprte kode pa trenutno ni nikogar, ki bi bil pripravljen 
odšteti gore denarja za ogled šifriranih vsebin. Linux uporabnik ima na tem mestu tri mogoče 
rešitve: 

• namestitev programske opreme DVD predvajalnika za ogled tistih vsebin, ki niso 
zaščitene, v stvarnosti je večina filmov zaščitena, tako bi si lahko ogledali le malo 
vsebin, ki bi si jih želeli ogledati. To za tipičnega uporabnika ne bi bila zadovoljiva 
rešitev. 

• z drugo izbiro lahko dosežemo ogled vseh vsebin, pri tem pa se postavlja vprašanje 
legalnosti izbire. Na spletu že obstajajo dodatki programom, ki omogočajo ogled 
tovrstnih vsebin. Uporabili bi prej omenjeni Xine predvajalnik, saj je na spletu že 
objavljena izdelana modifikacija, ki podpira predvajanje DVD filmov, ki so 
enkriptirani s CSS zaščito.  

• zadnja možnost je počakati, da eden izmed večjih svetovnih izdelovalcev programske 
opreme za predvajanje DVD filmov izda DVD predvajalnik za uporabo v okolju 
Linux. Glede na trend povečevanja uporabe Linux okolja, pa se bo verjetno prej ali 
slej zgodilo tudi to.  

Če se omejimo na naslov naloge, bi morali izbrati drugo možnost, kjer se pojavlja problem 
legalnosti predvajanja tovrstnih vsebin. S tem smo rešili težave pri ogledovanju video vsebin, 
izbira predvajalnika Xine in pravilna namestitev kodekov ter modifikacija programa bodo 
tipičnemu uporabniku zadostili vse potrebe po predvajanju video vsebin. 
 
Za ogled pošte in brskanje po spletu je rešitev preprosta, odjemalca elektronske pošte 
Thunderbird, sem opisal že v prejšnjih poglavjih, prav tako spletni brskalnik Mozilla Firefox. 
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Za ogledovanje in izdelovanje multimedijskih vsebin je v okolju Linux in uporabi brezplačne 
programske opreme več slabosti kot prednosti, saj gre za profesionalno opremo, ki je navadno 
plačljiva. Sicer se lahko zadovoljimo tudi z brezplačnimi alternativami, vendar to lahko 
uporabljamo samo do neke mere, vsekakor pa ne za profesionalno uporabo, za vsakdanjo 
uporabo, poslušanje glasbe in ogled filmov pa večjih omejitev ni. 
 

3.1.3 Uporaba za igranje računalniških iger 

Računalniške igre so segment uporabe računalniške opreme, ki zavzema precejšen delež v 
skupni uporabi računalnikov. Vsak bi se strinjal, da je za namene igranja računalniških iger 
bolje izbrati operacijski sistem Windows, saj s tehnologijo DirectX omogoča boljšo podporo 
igranju. Prav tako je manj problemov z namestitvijo dodatne strojne opreme, kot so 
računalniške palice, volan, pedala in drugih pripomočkov. Problem pri igranju računalniških 
iger za okolje Linux je v tem, da večina domačih uporabnikov še vedno uporablja okolje 
Windows in dokler se ta trend ne bo spremenil, bodo tudi računalniške igre na voljo zgolj za 
ta operacijski sistem. Ko se bo delež domačih uporabnikov Linuxa bistveno zvišal, pa se bodo 
temu iz poslovnih razlogov prilagodili tudi izdelovalci tovrstnih aplikacij. Za občasne 
uporabnike, ki igre uporabljajo občasno za krajši čas ali namene didaktičnega izobraževanja, 
pa bodo svoje potrebe zadovoljili tudi v operacijskem okolju Linux (Klinc, 2008a, str. 90). 
Tako kot v okolju Windows se lahko poslužimo vseh spletnih iger, ki so na voljo na internetu, 
saj tu operacijski sistem ne igra vloge, pač pa je potrebna samo uporaba brskalnika. 
 
Ubuntu Gamers Edition je za namene igranja računalniških iger prirejena distribucija Ubuntu 
in ima dodanih skoraj sto različnih računalniških iger, ki delujejo v okolju Linux. Če bi na 
vsak način hoteli ostati v okolju Linux in uživati pri igranju iger, bi bila ta distribucija edina 
smiselna izbira. Pri tem pa nismo omejeni le na igre, ki so že vključene v distribucijo, po 
presoji lahko dodamo tudi svoje. Izkoristimo lahko tudi prednosti, ki nam jih ponuja svetovni 
splet, saj je veliko iger, ki jih igramo z uporabo povezave do spleta in uporabo spletnega 
brskalnika. Igre so izdelane v tehnologiji Flash ali pa v kateri drugi sodobni alternativi. Te 
igre so lahko akcijske, miselne, simulatorji, dirkaške ali pa realno časovne strateške igre, kot 
je na primer popularni Travian. 
 
Obstaja tudi omejena možnost igranja računalniških iger, ki so bile napisane za okolje 
Windows, v okolju Linux. Gre za uporabo emulatorja, eden bolj znanih je Wine 
(http://winehq.org). Wine v osnovi ni pravi emulator, čeprav emulira okolje Windows v okolju 
Linux, v bistvu gre za dodaten sloj v obstoječem operacijskem sistemu, ki omogoča zagon 
programov napisanih za okolje Windows v okolju Linux in drugih operacijskih sistemih. 
Emulator v okolju Linux naredi virtualno okolje Windows, sicer lahko tako uporabljamo 
veliko število programov in iger, ki jih prej nismo mogli (Klinc, 2008c, str. 90). Ima pa sistem 
kar nekaj pomanjkljivosti oziroma omejitev. Marsikatera igra še vedno ne bo delovala, ali pa 
se bo prvotno zagnala, potem pa ne bomo sposobni uporabljati določenih funkcij ali ukazov. 
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Temu se lahko izognemo še preden sploh poskusimo, saj je določeni program ali igro verjetno 
nekdo testiral pred nami, v ta namen lahko obiščemo spletno stran Wine Application Database 
(http://appdb.winehq.org/), ki nudi bazo programov, ki delujejo, ne delujejo ali pa delujejo z 
nekaterimi navedenimi omejitvami. Emulatorji pa niso omejeni samo na igre, več uspeha 
bomo imeli tudi z aplikacijami za druge vrste namenov. 
 
Operacijski sistem Linux ni pravilna izbira okolja, če imamo namen uporabljati računalnik za 
igranje iger, podpora za to področje je trenutno preslaba in tudi ne kaže, da bi se v kratkem 
izboljšala. Veliko lahko dosežemo z uporabo emulatorja, vendar samo pri igrah, ki so že 
preizkušene in zagotovo delujejo v okolju emulatorja in so navedene na spletni strani Wine 
Application Database. Za namene igranja iger je Microsoft Windows še vedno boljša izbira, 
vendar je le vprašanje časa kako dolgo bo še tako. 
 

3.2 Poslovna raba 
Z rabo odprtokodne programske opreme se izognemo stroškom nakupa licenčne programske 
opreme ali plačilu kazni pri uporabi piratske programske opreme, za namene manjših in 
srednje velikih podjetij lahko izpolnimo vsa pričakovanja, ki jih imamo pri delu v poslovnem 
svetu. 
 

3.2.1 Osnovna poslovna pisarniška raba 

Za osnovno pisarniško rabo proste in odprtokodne programske opreme, je osnova približno 
enaka kot pri domači rabi pisarniških programov. Potrebno pa je izpostaviti še nekatere 
dodatne potrebe, ki se pojavljajo na delovnem mestu v administraciji. Ena izmed teh je 
skupna raba dokumentov in izdelovanje določenih vrst datotek, kot na primer PDF 
dokumentov in arhiviranih stisnjenih datotek. 
 
Kot osnovni pisarniški paket nam bo služila odprtokodna pisarniška zbirka programov 
OpenOffice.org, s katero bomo opravljali osnovna vsakdanja opravila, kot je raba urejevalnika 
besedil, urejevalnika preglednic, raba računala in izdelovanje predstavitev. Zbirko pisarniških 
programov sem že opisal v prejšnjih razdelkih. Za uporabo spletnih storitev in za delo z 
elektronsko pošto se bomo poslužili odprtokodnih programov Mozilla Firefox, za brskanje po 
spletu in Mozilla Thunderbird za delo z elektronsko pošto, ki bosta zadostila vsem našim 
potrebam. Za tiskanje v format PDF se lahko poslužimo funkcije paketa OpenOffice.org, saj 
nam že v osnovi omogoča tiskanje v PDF in nam tako ni potrebno nameščati dodatnih 
programov. Arhiviranje dokumentov in odpiranje arhiviranih datotek bomo opravili z 
brezplačnim odprtokodnim programom 7-Zip (Vidmar, 2007, str. 72), ki deluje tako v okolju 
Windows, kot tudi Linux, podpira pa tudi delo z Zip in RAR datotekami. 
 
Uporaba sporočilnih programov, ki smo jih vajeni iz okolja Windows, kot na primer MSN 
Messenger, lahko v okolju Linux nadomestimo s programom za takojšnje sporočanje Pidgin, 
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ki je sposoben komunicirati preko protokola MSN, podpira pa še petnajst drugih protokolov, 
praktično lahko komuniciramo s komerkoli. Zaključimo lahko, da Linux ni ovira za uporabo 
programov za takojšnje sporočanje, saj lahko komuniciramo tudi z Windows uporabniki. 
 
Prav tako so pri uporabi za poslovne namene pomembni varnostni vidiki računalništva. 
Uporaba antivirusnega programa niti ni nuna, saj je večina računalniških virusov napisana za 
napade na okolje Windows. V primeru uporabe Linuxa gre za dodatno prednost, saj dobro 
vemo kakšno škodo lahko povzročijo posamezni virusi, kljub vsemu pa si lahko naložimo 
protivirusni program Avast, ki ga lahko uporabljamo tudi v okolju Linux. 
 
Za skupno rabo dokumentov lahko uporabimo tudi katere izmed spletnih storitev, ki nam to 
omogočajo brezplačno, ena izmed njih je lahko poštni predal Gmail.com, ki se lahko z 
namestitvijo dodatnega paketa spremeni v disk za spletno shrambo podatkov. Uporabljamo pa 
lahko tudi druge spletne strani, ki ponujajo tovrstne usluge brezplačno, seveda z nekaj 
omejitvami. Pri tem se moramo zavedati, da nam brezplačna uporaba tovrstnih 
funkcionalnosti ne daje tudi jamstva za varstvo podatkov in dokumentov, tako je bolje, da si 
naredimo tudi svoje varnostne kopije. Z uporabo tovrstnih storitev lahko v manjšem podjetju, 
ki nima veliko zaposlenih, nudimo brezplačno skupno rabo dokumentov, saj so na začetku 
poslovanja manjšega in srednje velikega podjetja pomembni tudi čim nižji stroški poslovanja. 
 
Prednosti pri uporabi proste programske opreme so enake kot pri domači rabi, gre predvsem 
za stroškovni vidik. Po drugi strani pa moramo biti bolj pazljivi glede slabosti uporabe 
opreme v poslovne namene. Gre predvsem za združljivost z obstoječo programsko opremo in 
dobo učenja ter privajanja na novo programsko opremo. Vendar so vse tovrstne težave 
rešljive, je pa tudi res, da včasih stroškovni okvir združljivosti in dobe učenja presega strošek 
nakupa plačljive programske opreme, katero smo uporabljali do sedaj. 
 

3.2.2 Napredna poslovna pisarniška raba 

Napredna poslovna pisarniška raba je mišljena v smislu uporabe odrtokodne programske 
namene za naprednejše uporabnike, ki pri svojem delu ne potrebujejo zgolj pisarniške zbirke 
programov za osnovna opravila, ampak pri svojem delu opravljajo tudi naprednejša opravila 
kot je avtomatizacija z uporabo makrov, upravljanje zbirk podatkov, avtomatizacija dela in 
postopkov, preprosta spletna administracija, vodenje projektnega dela in izdelava poslovnih 
diagramov. 
 
Pri upravljanju zbirk podatkov lahko uporabimo program Base, ki je del pisarniške zbirke 
OpenOffice.org. Z njim lahko uredimo preprosto zbirko strank, dobaviteljev, zaposlenih, ali 
pa tudi vodimo zaloge in tiskamo fakture, čeprav je v ta namen bolje uporabiti programsko 
opremo, ki je namenjena izključno za te namene in je opisana v naslednjem poglavju. 
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Prav tako z uporabo pisarniške zbirke programov lahko izdelujemo tudi makre za lažjo 
administracijo in avtomatizacijo dela. Makro je v osnovi vrsta ukaza oziroma zaporedja 
ukazov, ki nam olajšajo vsakdanja opravila v pisarniških zbirkah programov. 
 
Peka CDjev in DVDjev je v Linuxu z uporabo programa za tovrstna opravila X-CdRoast s 
kakovostnim uporabniškim vmesnikov otročje lahka, kot tudi sama namestitev programa. Pri 
programu tudi nismo omejeni glede izbire formata, ki ga bomo zapekli, podpira tako 
snemanje videa kot tudi glasbe in programov, bolj napredni uporabniki pa se lahko poslužijo 
tudi izdelave in pečenja slik CDjev ali DVDjev. 
 
Pri vodenju poslov, še posebej tistih večjih, ki zahtevajo projektno delo in vodenje različnih 
projektov v današnjih časih ne gre več brez primerne programske opreme. Večina 
uporabnikov je vajena uporabljati Microsoft Project programsko opremo, ki je za ta opravila 
nadvse primerna, vendar pa lahko v manjšem podjetju pomeni tudi precejšen strošek, ki pa se 
mu lahko izognemo z uporabo programa Open Workbench, ki je primerljiva alternativa 
omenjenemu plačljivemu programu. Z uporabo programa zlahka opravljamo vsa opravila, ki 
se nanašajo na vodenje projektov, kot so načrtovanje projekta, časovno načrtovanje, nadzor 
projekta in poročanje o poteku projekta. 
 
Za izdelavo diagramov poslovnega procesa je priročen program Dia, s katerim izdelujemo 
poslovne diagrame, ki jih potrebujemo za poslovne namene. Z uporabo odprtokodnega 
programa bomo privarčevali denar, ki bi ga potrebovali za nakup programske opreme Visio. 
Za preprosto izdelavo dokumentov in skupno rabo ali skupno urejanje ter spletno shrambo le 
teh lahko uporabimo Googlovo storitev Google Docs. Google Docs je precej napredna 
storitev, ki nam lahko zelo olajša nekatera opravila oziroma izdelavo dokumentov, pri katerih 
sodelujejo različni avtorji, ki so na različnih fizičnih lokacijah. Ima tudi nekaj prednosti, saj 
omogoča izvoz tudi v PDF, datoteke pa lahko shranimo tako v formatu OpenOffice.org ali pa 
v formatu za Microsoft Office, do storitve lahko dostopamo tudi z uporabo mobilnega 
telefona, vendar dokumentov ne moremo urejati. 
 
Pri vsem pa moramo biti pozorni na slabosti in nevarnosti, ki sem jih naštel pri osnovni 
poslovni rabi. Še več pozornosti pa je potrebno nameniti združljivosti z obstoječo in 
predhodno uporabljano programsko opremo. 
 

3.2.3 Uporaba v računovodstvu 

Računovodstvo in vodenje ostalih potrebnih poslovnih listin, ki jih je potrebno voditi v okviru 
Slovenskih računovodskih standardov, je pomemben del poslovanja podjetja in mora zadostiti 
zakonskim predpisom in ostalim pravilnikom, ki urejajo to področje, saj v nasprotnem 
primeru grozijo relativno visoke kazni, ki si jih ne želi nihče, še posebej ne v začetku 
poslovanja novonastalega podjetja. Za poslovno rabo in vodenje računovodskih kategorij 
potrebujemo preizkušeno, stabilno in varno programsko opremo, ki zadostuje razmeram in 
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kriterijem računovodskih standardov v Sloveniji in prav vse vidike je potrebno upoštevati pri 
izbiri tovrstne programske opreme, ki jo bomo uporabljali v okviru podjetja za vodenje zalog, 
vodenje prejetih in izdanih računov, dvostavno knjigovodstvo ter pomoč pri izdelavi letnih 
poročil in bilanc. 
 
V razdelku 2.1.1.3 sem opisal značilnosti in funkcionalnosti odprtokodnega programa 
GnuCash, ki je primeren za vodenje osebnih in poslovnih financ manjši podjetij v obeh bolj 
razširjenih operacijskih sistemih, saj po zagotovilih proizvajalca na spletni strani projekta 
GnuCash (http://www.gnucash.org/) program podpira dvostavno knjigovodstvo, izdelavo 
kontov po naših merilih in avtomatsko knjiženje med kreditne in debetne postavke oziroma 
po potrebi drugačno knjiženje v skladu s temeljnimi računovodskimi načeli, poslovna poročila 
in grafe, izdelavo računov, vodenje prejetih in izdanih računov in obračun davka. Vendar se je 
potrebno zavedati, da bomo želene učinke dosegli samo s pravilno konfiguracijo programa, 
kar pa je brez pomoči strokovnjaka včasih prezahtevno za tipičnega uporabnika, vendar kljub 
vsemu izvedljivo. Brez naprednega znanja računovodstva, napredne rabe računalnika z vidika 
uporabnika in dobrega znanja angleščine, predvsem strokovnih terminov, na uspeh ne 
moremo računati. Program pa z rastjo podjetja kmalu ne bo več zadostil vsem potrebam 
poslovnega uporabnika, tako je bolje, da se že v začetku posvetimo uporabi naprednejših 
knjigovodskih programov. 
 
Z vidika operacijskega sistema Windows je izbira preprosta, izdelek TurboCASH 
(http://www.turbocash.co.za/) projektne skupine na čelu katere je Philip Coperman. 
TurboCASH je odprtokodni paket za vodenje računovodstva, ki je brezplačen za osebno in 
poslovno rabo in je izdan pod licenco GPL. Je eden izmed prvih polno delujočih 
računovodskih programov za mala in srednje velika podjetja, obstaja pa omejitev glede 
nekaterih dodatkov programu, ki so plačljivi in nudijo podporo direktnemu uvozu podatkov iz 
spletnih bank, kar pa za uporabo v Sloveniji ne pride v poštev, saj nobena izmed bank 
trenutno še ne ponuja izvoza podatkov preko omenjenih protokolov prenosa. TurboCASH 
vključuje vse temeljne funkcionalnosti z vidika knjigovodstva kot so kupci, dobavitelji, 
zaloge, obračun davka, fakturiranje, zmožen je izdelati tudi različne poslovne izkaze, poročila 
in poslovne analize. Odlikuje ga tudi precejšnja fleksibilnost, saj se vmesnik lahko prilagodi 
različnim državam in valutam, poleg tega pa je združljiv z odprtokodnim sistemom spletne 
trgovine osCommerce opisane v razdelku 2.1.5.1 Razvijalci programa se nenehno trudijo za 
njegove izboljšave, trenutno je na voljo stabilna verzija 3.5 ali različica 4, ki je v testni, beta 
fazi. Kljub temu, da je program na voljo zgolj za uporabnike operacijskega okolja Windows, 
ga lahko uporabljajo tudi Linux uporabniki z uporabo združljivostne plasti (angl. 

Compatibility Layer) Wine, ki sem ga opisal v razdelku 3.1.3, pri opisu igranja računalniških 
iger v okolju Linux. Po podatkih spletne strani Linux App Finder (http://linuxappfinder.com/) 
lahko program TurboCASH zaganjate v Linuxu z uporabo omenjenega pripomočka. Po 
zagotovilih spletne Wikipedie (http://en.wikipedia.org/), pa avtorji in razvijalci programa 
resno razmišljajo o Linux različici programa. 
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Če želimo izbrati napreden računovodski program, ki je namenjen delovanju na Linux 
platformi je izbira nekoliko težja, sicer ostaja precej računovodskih programov za to 
platformo, vendar so vsi tisti, ki nudijo stabilnost in potrebno funkcionalnost tudi plačljivi. Za 
poslovne namene je izbire med brezplačnimi odprtokodnimi programi zelo malo. Poleg prej 
omenjenega programa GnuCash bi priporočil uporabo programa Quasar, ki ga je izdalo 
združenje Linux Canada (http://www.linuxcanada.com/) in je v osnovni različici, ki je zelo 
okleščena, brezplačen. Brezplačen je za uporabo na enem računalniku, raba pa je lahko tudi v 
poslovne namene, mrežna uporaba in oddaljeni dostop pa sta onemogočena. Program je 
zanesljiv, stabilen in zelo zmogljiv, in je tako povsem primeren za rabo v manjših in srednje 
velikih podjetjih, dokler lahko vse računovodske storitve opravljamo z enega računalnika. Pri 
vsem gre verjetno tudi za poslovno potezo izdelovalca, saj je licenca za drugega uporabnika 
plačljiva, pri tem dobimo tudi nekaj dodatnih funkcionalnosti. Na ta način verjetno želi 
proizvajalec pridobiti svoje stranke že v času ko je njihovo podjetje še manjše, ko podjetje 
zraste, pa tudi uporabniku ni več težko dokupiti dodatnih licenc, saj bo ostal pri uporabi 
programske opreme v kateri se počuti udobno in jo dobro pozna. Program vsebuje podporo za 
vse temeljne računovodske operacije, ki sem jih naštel prej in je kot tak primeren tudi 
poslovno uporabo v Sloveniji. 
 
S tem bomo v manjših in srednje velikih podjetjih lahko brezplačno uporabljali programsko 
opremo, ki jo potrebujemo za vodenje računovodstva. Vsekakor moramo sami poskrbeti za 
redne varnostne kopije in zaščito računalnika, saj pri uporabi brezplačnih programov 
proizvajalci ne nudijo zavarovanja proti izgubi podatkov.  
 
 
 

SKLEP 
Za konec si je potrebno zastaviti analitično vprašanje, ali res lahko Linux distribucijo 
nadomesti Windows okolje tipičnega poslovnega ali domačega uporabnika. Večino opravil, ki 
smo jih izvajali v okolju Windows, lahko izvajamo tudi v okolju Linux, vendar se je potrebno 
zavedati, da moramo za marsikatero opravilo vedeti precej več o delovanju programa kot v 
alternativnem programu v okolju Windows z intuitivnim grafičnim vmesnikom, ki nam 
pomaga in svetuje pri našem delu. Eden izmed problemov je tudi doba učenja na novem 
operacijskem sistemu in doba učenja uporabe nove brezplačne alternativne programske 
opreme. Ena izmed problematičnih stvari je tudi pomanjkanje jamstva proizvajalca pri izgubi 
pomembnih podatkov ali pomanjkljivega delovanja programa, tudi tehnična pomoč je precej 
omejena oziroma smo povsem prepuščeni lastni iznajdljivosti pri reševanju tovrstnih 
problemov ali plačevanju visokih računov za izobraževanje pri uporabi sicer brezplačne 
opreme. Pri prehodu je pomembna tudi združljivost z drugo predhodno uporabljeno 
programsko opremo in predvsem višina dodatnih stroškov, ki jih bomo imeli pri prehodu. Če 
se želimo osredotočiti predvsem na uporabo odprtokodnih programov, utegnemo naleteti na 
precej omejitev in dodatnih nepredvidljivih stroškov, ki jih bomo imeli zaradi integracije z 
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obstoječo tehnologijo.  
 
Zaradi vsega naštetega je v praksi nemalokrat najboljša izbira operacijskega okolja Windows 
in brezplačna uporaba namenske aplikativne programske opreme na tem operacijskem 
sistemu, saj le tako nismo omejeni z določenimi omejitvami pri uporabi, ki se rade pojavljajo 
v okolju Linux. 
 
Vse zgoraj opisano lahko naredimo tudi v okolju Linux, vendar moramo imeti precej 
tehničnega znanja, kar pa danes za tipičnega uporabnika predstavlja velik problem, saj za to 
potrebujemo veliko časa. Na drugi strani je lahko problem tudi velik strošek nakupa licenčne 
programske opreme, tako je nek kompromis med operacijskim sistemom Windows in 
brezplačno programsko opremo trenutno še najboljša rešitev. V poslovnem svetu je legalnost 
programske opreme vse bolj pomembna, na žalost precej zgolj zaradi ukrepov inšpekcijskih 
služb. Strošek nakupa osnovnega operacijskega okolja Windows XP ali Vista ni preveč visok 
in nam lahko prihrani precej dodatnih stroškov v prihodnosti. Tako bi vsaj z vidika tipičnega 
uporabnika za poslovno uporabo trenutno raje izbrali okolje Windows, odprtokodno in prosto 
programsko opremo pa izbirali in prilagajali izbranemu operacijskemu sistemu, saj je trenutna 
izbira in podpora za Windows boljša. To pa ne pomeni, da bo tako tudi v prihodnosti, in kaj 
kmalu bo z upoštevanjem trenda na podlagi trenutne rasti uporabnikov Linuxa ta trditev 
napačna in bomo operacijsko okolje Linux lažje in z večjim veseljem uporabljali kot primarni 
in edini operacijski sistem tudi na domačem računalniku. 
 
Povsem drugače je s strežniško programsko opremo, tu so Linux in druge odprtokodne 
tehnološke rešitve kot so PHP, MySQL, Apache, Typo3, osCommerce nesporno boljše tudi od 
plačljivih Microsoftovih izdelkov. Odlikuje jih večja stabilnost, varnost in nenazadnje tudi 
cena. Strošek, ki ga Microsoftu plačamo za licenčnino pri uporabi njihove opreme, lahko tu 
namenimo za implementacijo obstoječih odprtokodnih spletnih rešitev ali investicije v druge 
poslovne odločitve. 
 
Razvila se je tudi nova tržna niša, poslovno svetovanje, usposabljanje in izobraževanje pri 
uporabi odprtokodne in brezplačne programske opreme ter integracija v obstoječe poslovno 
okolje, s posebnim poudarkov na vzpostavitvi novega sistema in izobraževanja zaposlenih 
glede uporabe in prednosti, ki jih tovrstna oprema prinaša, saj veliko večino poslovnih opravil 
na računalniku lahko postorimo z brezplačno opremo. Ker vedno in povsod v poslovnem 
procesu radi varčujemo je tu na mestu vprašanje zakaj bi plačevali za nekaj, kar lahko 
uporabljamo zastonj. 
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