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O Študentskem domu Ljubljana 

Čez 7500 uporabnikov 
29 blokov 

3 kampusi 
6 zunanjih lokacij 



O omrežju pred prenovo 

33 hrbteničnih stikal (Cisco) 
180 uporabniških stikal (HP) 
3 fizični strežniki, 1 delujoč 
40 prostorov z IKT opremo 
 



Zakaj prenova? 



Zakaj prenova? 

Stara strojna in programska oprema 
Stikala, strežniki, informacijski sistem 
Samo en delujoč strežnik v omrežju 

Uporaba zastarelih tehnologij 
Varnostno pomanjkljiv sistem 
 
 



Zakaj prenova? 



Zakaj prenova? 

Veliko dela z upravljanjem slabo 
vzdrževanega omrežja 
Internet vezan na lokacijo nastanitve 
Pogosti izpadi delovanja interneta 
Napačno upravljanje omrežja 
Nezadovoljni uporabniki 
Slaba dokumentacija 
 
 
 



Izziv 

Storitev, ki deluje 24/7, hitra odprava 
napak, nemoteno delovanje sistema 
(študij brez interneta ne obstaja) 
Študentom ponuditi nekaj več kot le 
internet 



Kako smo začeli? 



Prenova 

Nakup in menjava hrbteničnih stikal 
Virtualizacija strežnikov 

Postavitev treh fizično ločenih 
redundantnih lokacij za vse storitve (DHCP, 
freeradius, mysql, web server, DNS) 
Neodvisno delovanje vsake lokacije 
Replikacija podatkov med strežniki 

 



Prenova 

Postavitev ostalih podpornih storitev za 
delovanje omrežja 
Zagotavljanje varnosti omrežja in 
uporabnikov 
Postavitev brezžičnega omrežja 
Opravljen varnostni pregled 



Omrežje po prenovi 

35 novih hrbteničnih stikal (Cisco)  
180 uporabniških stikal (HP) 
3 fizični streniki (Rožna dolina, Mesnti 
log, Kardeljeva ploščad), 20 VM 
350 dostopnih točk, 3 WLC 
40 prostorov z IKT opremo 



E-storitve 

Izdelava aplikacije MojŠtudent 
Uporabniku prijazna aplikacija 
Upravljanje in pregled dostopa do 
interneta 
Prilagojena za delovanje na mobilnih 
napravah 
Uporaba e-storitev v odnosu z upravo 

Prijava napak in pregled stanja, prijava 
prenočevalcev, obvešlanje stanovalcev, poštar, 
dežurna knjiga, šport 



Napredni API za izmenjavo 
podatkov 
REST API 
Dostop z API ključem na varni HTTPS 
povezavi 
JSON format izmenjave podatkov 
Dodajanje, onemogočanje in 
osveževanje uporabnikov 
Pridobivanje informacij uporabnika 



MojŠtudent 

SPA izvedba 
Front-end: HTML5, JS, CSS3, 
AngularJS 
Back-end: Apache web server, PHP, 
Symfony2 
MojŠtudent v živo 



Podpora mobilnim napravam 
Spletna aplikacija z podporo za 
mobilne telefone in tablice 



Dosežki  

Zadeva deluje 
Uporabniki ob prehodu na nov sistem 
niso čutili izpada storitve 



Vprašanja? 
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