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O predavateljih

● Javanska navdušenca
● Aktivna člana društva OpenBlend
● V zadnjem času se aktivno ukvarjava s platformami v oblaku s poudarkom na 

Google App Engine in JBoss Makara
● Matej sodeluje pri razvoju JBoss Makara
● Marko dela za Red Hat, večinoma na razvoju odprtokodnega portala GateIn in 

portalskega produkta EPP



 

  Društvo navdušencev nad odprtokodnimi tehnologijami
  De-facto slovenski JUG
  Vsakoletna konferenca na Ljubljanskem gradu
  Odlični tuji predavatelji in super vzdušje
  Sredi septembra
  Kmalu "call for papers"

www.openblend.org



Agenda

  Na splošno o oblakih
  Javni in zasebni oblaki
  Postavitev IaaS / PaaS zasebnega oblaka
  Kaj smo se naučili



Na splošno o oblakih

 

Vir: www.ourinternet.us



Na splošno o oblakih

Virtualizacija

  Temeljna tehnologija – oblaki so zgolj nadgradnja z avtomatizacijo
  Boljši izkoristek strežniških zmogljivosti
  Večja fleksibilnost
  Večja produktivnost IT administratorjev
  Nižji stroški upravljanja z IT infrastrukturo
  Možnosti novih storitev – storitve oblaka

 



Na splošno o oblakih

Kaj ponuja oblak?

 Povsem nove zmogljivosti
 Nadziranje in upravljanje velikega števila fizičnih in virtualnih strežnikov preko 

centralnega administracijskega vmesnika
 HA – visoka razpoložljivost in QoS zmogljivosti
 Izraba virtualizacijske tehnologije za dinamične, samodejno prilagajajoče se 

sisteme
 Aplikativna okolja, ki skrijejo razvijalcem detajle fizične strežniške arhitekture 

(PaaS)

 



Javni in zasebni oblaki

Kaj ponujajo javni oblaki?

  Ni potrebe po lastništvu nad IT infrastrukturo - ta postane storitev
  Plačevanje po porabi
  Nizki začetni stroški, namesto začetne velike investicije
  Hiter in preprost dostop do dodatnih zmogljivosti

 



Javni in zasebni oblaki

Kaj pogosto ponujajo javni oblaki?

  Globalno hitre internetne povezave
  HA storitve - zanesljivost delovanja
  Elastično odzivanje na konice porabe



Javni in zasebni oblaki

 

Zakaj privatni oblak, namesto javni?

 Bojazen glede zagotavljanja ravni storitev 

(aplikacije v javnem oblaku sobivajo z aplikacijami ostalih uporabnikov 

oblaka)
 Bojazen glede izpadov in glede varnosti podatkov

(pomanjkanje QoS zagotovil)
 V zasebnem oblaku se ohrani popoln nadzor nad podatki in varnostjo
 Bolj prilagojen specifičnim obstoječim IT sistemom in potrebam podjetja
 Javni oblaki cenovno neugodni zaradi specifičnih potreb podjeta
 Javni oblaki še ne ponujajo dovolj celovite storitve, ki bi pokrile specifične 

zahteve podjetja



Javni in zasebni oblaki

Resnični svet: privatni oblaki + različni javni oblaki

  Glavni trend: interoperabilnost in prenosljivost med privatnimi in javnimi oblaki
  Storitve in funkcionalnosti oblaka so v resnici precej podobne med različnimi 

oblaki
  Odprtokodne rešitve za interoperabilnost

● Javanska knjižnica JClouds 
● REST API knjižnica Delta Cloud

 



Javni in zasebni oblaki

Najbolj uveljavljeni javni oblaki

 Amazon EC2
 Force.com
 Google App Engine
 Vedno več novih ponudnikov, ki ponujajo storitve javnega oblaka in stremijo 

za interoperabilnostjo z vodilnimi javnimi oblaki (trenutno zlasti z Amazon 

EC2)

 



Javni in zasebni oblaki

 

Vir: www.bitsandbuzz.com

http://www.bitsandbuzz.com/


Javni in zasebni oblaki

Tehnologije zasebnih oblakov

●   Morje komercialnih – tako zaprtih, kot odprtokodnih virtualizacijskih tehnologij
●   Vertikalni ekosistemi zgrajeni okrog njih (Vmware, Hyper-V, KVM, Xen)
●   Enterprise cloud rešitve različnih ponudnikov
●   Google App Engine
●  Vedno več novih ponudnikov, ki ponujajo storitve javnega oblaka in stremijo 

za interoperabilnostjo z vodilnimi javnimi oblaki (trenutno zlasti z Amazon 

EC2)



Javni in zasebni oblaki

Odprtokodne implementacije oblakov

 Eucalyptus – odprtokodna implementacija Amazon EC2 / S3
 Appscale – odprtokodna implementacija Google App Engine
 OpenNebula – odprtokodna implementacija oblaka, ki implementira med 

drugim tudi Amazon EC2 Query API
 OpenStack
 Kmalu tudi Makara
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Postavitev IaaS / PaaS zasebnega oblaka
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Postavitev IaaS / PaaS zasebnega oblaka
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Postavitev IaaS / PaaS zasebnega oblaka
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Postavitev IaaS / PaaS zasebnega oblaka
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Kaj smo se naučili

 

vir: www.makara.com/tour/



Hvala za pozornost!

 

Marko Štrukelj <marko.strukelj@openblend.org>

Matej Lazar <matej.lazar@openblend.org>

mailto:marko.strukelj@openblend.org
mailto:matej.lazar@openblend.org
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