Računalništvo v Oblaku
services«, zgolj privesek za tradicionalni
model računalništva
na namizju, ki nima
prihodnosti.

VMWare

ob pomoči številnih partnerjev, ki bodo omogočali zanesljivo gostovanje že izdelanih virtualnih strojev. S tem odpravljajo Ahilovo peto ponudbe v Oblaku – preveliko odvisnost od enega samega ponudnika. Standardizirane podobe
navideznih strojev bo mogoče brez večjih težav
prenašati med številnimi ponudniki, ki si bodo
konkurirali s ceno in kakovostjo storitve.
Za razvijalce vCloud ne prinaša kakšnih posebnih novosti, saj gre predvsem za pobudo,
ki bo prinesla inovacije med ponudniki infrastrukture kot storitve. Najrazličnejše programske podlage, ki se bodo rojevale na njej, verjetno ne bodo del ponudbe samega vClouda.

Glede na izjemne
izkušnje z virtualizacijo smo tudi od podjetja VMWare (ki je že
nekaj časa del velikana EMC) že dolgo pričakovali tudi ustrezno
podlago v Oblaku. S
» Shema tipične aplikacije, ki izkorišča storitve Windows Azure.
V prihodnost z Oblakom naprej
precej zamude so se
SharePoint services, ki jih razvijalci lahko pove- le zganili in nedavno predstavili pobudo vCloStoritve v Oblaku so iz dneva v dan bogatejžejo v bolj razdelane aplikacije ob pomoči pro- ud, ki veliko obeta, a je še v fazi razvoja.
še in pod dokaj bogato ponudbo najrazličnejših
gramskega jezika C# in ogrodja .net.
Pobuda vCloud je predvsem ponudba in- programskih storitev se vzpostavljajo »operaKljučna prednost Microsoftove ponudbe se frastrukture kot storitve, obljublja pa zanimiv cijski sistemi« prihodnosti – visoko zmogljive,
skriva v razvojnem orodju, ki ga bo prinesel bo- pristop k virtualizaciji, ki zna ustvariti povsem globalno razpršene, zanesljive in vedno dostodoči Visual Studio 2010. Razvijalci, ki so ključni nov trg številnih ponudnikov, na katerem bo pne programske podlage, na katerih bo mogoza uspeh vsake podlage, potrebujejo učinkovita konkurenca poskrbela za inovativne pristope če graditi inovativne aplikacije prihodnosti, ki
orodja, Visual Studio pa bi znal biti zelo udobno in nizke cene. Ključna prednost pobude vCloud bodo izkoriščale globalno omrežje in vse večje
okolje tudi pri programiranju Oblaka, vsaj so- je to, da gradi na preizkušeni podlagi prever- zmogljivosti številnih, predvsem mobilnih oddeč po prvih preizkusnih različicah.
jemalcev (npr. ozaveščenost o trenuPo drugi strani spremlja Microsoft
tni lokaciji).
neprijetna izkušnja samozadostnosti
Kot že omenjeno, bo ekonomija obin najustreznejše podpore predvsem
sega poskrbela, da bo peščica globaldrugim izdelkom iz lastne hiše. V
nih ponudnikov vedno lahko ponudila
Oblaku so stvari precej drugačne in
boljšo storitev po nižji ceni. Kot se že
moč vsake podlage se bo merila tudi
dogaja pri aplikacijah za končne upopo tem, kako odprta je za povezovanje
rabnike, bo sčasoma gotovo res tudi
navzven in tudi navznoter. Bistvena
za razvijalce. Tisti, ki bodo Oblak spreprednost Oblaka je namreč neomejejeli med prvimi, bodo lahko pridobina povezljivost in neodvisnost od znali ključno prednost v primerjavi z za» Ključna prednost pobude vCloud je svobodna izbira ponudnika gostovanja mudniki. Še posebej, če njihove ambičilnosti odjemalcev. Če bo Azure zavirtualne naprave.
dovoljivo deloval le v paru z Okni in
cije niso zelo omejene in bi želeli svobo za učinkovito delo potreboval še namešče- jene virtualizacije in bogatega nabora že izde- jo inovativno storitev ponuditi vsemu svetu.
no Pisarno, potem to sploh ni več Oblak, tem- lanih strojnih podob (virtual machine images). Visoka razpoložljivost in zmogljivost Oblaka je
več – kot pravi sam Microsoft – »software plus VMWare se je odločil, da bo svoj Oblak gradil zanje ključna.


Primerjava ponudnikov računalništva v Oblaku
ponudnik
dostopnost

značilnosti

Amazon Web Services

Google App Engine

Windows Azure

vCloud

Amazon.com

Google

Microsoft

VMWare

Zgodnji, omejen pregled tehnologije (CTP)

Napovedano.

Razvoj v jeziku C# s pomočjo ogrodja .net.
Koda se izvaja v enem ali več navideznih strojih,
temelječih na Windows Server 2008.

Omogoča enostavno gostovanje poljubnega navideznega stroja, ki ga lahko izvajamo na lastni
ali najeti infrastrukturi.

Na voljo.

Na voljo (beta).
Programska podlaga za gostovanje aplikacij, razStoritev EC2 omogoča izvajanje navideznih stro- vitih v čistem pythonu ob pomoči prilagojenega
jev Xen na infrastrukturi Amazona. Številne dru- ogrodja Django ali posebnega Googlovega ogrodge storitve dopolnjujejo ponudbo EC2. Amazon ja, ki omogoča izbor tipičnih storitev spletne apligradi tudi višjenivojske storitve, kot je npr. pokacije. Google postavlja omejitve posamezne
datkovna shramba SimpleDB.
aplikacije, vendar ponuja preverjeno infrastrukturo z osnovnim gostovanjem, ki je brezplačno.
S3 in SimpleDB.

Bigtable.

SQL Service.

Storitev SQS.

Trenutno ne. Napovedano.

Del vgrajenih storitev.

û
û

Neposredno ne. Nekatere storitve so izgrajene s Avtentikacija uporabnikov, data APIs in drugi
pomočjo nižjih slojev
Googlovi programerski vmesniki.

Napovedana je povezava z vsemi storitvami, ki
so dostopne prek ogrodja .net

û

razporejanje bremena

ü

ü

ü

Ni najavljeno. Na voljo bodo orodja za nadzor,
morda tudi s programerskim vmesnikom.

vezano na ponudnika

ü

ü Storitve GAE so bile sicer že prenesene na
Amazonovo infastrukturo.

ü

Ni posebnih orodij.

Razvojni komplet (SDK) omogoča razvoj na
naši napravi.

Visual Studio.

Bogata spletna konzola.

Bogata spletna konzola.

Napovedano.

podatkovna shramba
sporočilna vrsta
integracija z obstoječimi
storitvami

razvojna orodja
nadzorna orodja
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û Navidezni stroji so lahko v rabi na naši lastni
infrastrukturi ali pa jih gostimo pri poljubnem
od številnih napovedanih partnerjev.
Ni posebnih orodij, ker gre za gostovanje navideznih strojev.
Napredna orodja za upravljanje navideznih strojev so bila demonstrirana.

